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al Administrado al

GENĴSVE (Svisi) & BELLEGARDE (Ain, Franci i 

A B O N O J

L'Administrantaro de I jurnalo 
lasas al fiu antoro de artikolo la respondecon 

de lia skribajo.

La jurnalo prenas sur sin nenian respondecon 
pri la anoncoj.

O l ‘ A J  A H O IO . I

IU Koploj fr. «O

parolado de Doktoro Zamenhof
ĉe la solena malferrrta kunsido 

,Stenografino)

Estimataj sinjorinoj kaj sinjoroj 1

Mi esperas, ke mi plenumos la deziron 
de ciuj alestantoj, se en la momento de la 
malfermo de nia dua Kongreso mi esprimos 
en la nomo de vi iiu j mian koran dankon 
al la brava svisa lando por la gastameco, 
kiun gi montris al nia Kongreso, kaj al lia 
Mosto la Prezidanto de la Svisa Konfedera
cio, kiu afable akceptis antan dii monatoj 
nian delegitaron. Apartan saluton al la 
urbo Genevo, kiu jam multajn fojojn glore 
enskribis sian nomon en la historion de 
diversaj gravaj internaciaj aferoj.

Permesu al mi ankaii esprimi en la nomo 
de vi iiuj koran dankon al la organizintoj 
de la nuna Kongreso, al la sindonaj svisaj 
esperantistoj, kiuj tiel multe kaj senlace 
laboris en la dauro de la pasinta jaro, fon
dis presk&ii en iiu j urboj de la svisa lando 
grupojn esperantistajn kaj diligente faris 
Oion kion ili povis por sukcesa pretigo de 
nia Kongreso : al la Provizora Centra 
Organiza Komitato, kiu precipe en la pers
ono de sia prezidanto tiel energie laboris 
kaj tiel diligente zorgis pri iiu j preparoj: 
tine — sed certe ne malplej grave —- ai 
tiuj karitaj amikoj, kiuj per malavara fon
do de la Centra Oficejo donis fortikan fun
damenton por iiuj plej gravaj laboroj.

Sinjorinoj kaj sinjoroj!

Ĉe la malfermo de nia Kongreso vi 
atendas de mi ian paroladon; eble vi aten
das de mi ion oficialan, ion indiferentan, 
palan kaj senenhavan, kiel estas ordinare 
la oficialaj paroloj. Tian parolon mi tamen 
ue povas doni al vi Mi generale ne amas 
tiajn parolojn sed precipe mm, en la nuna 
jaro, lia senkolora oficiala parolo, estus 
granda peko de mia (lanko. Mi venas al vi 
ei lando, kie nun multaj milionoj de 
homoj malfacile batalas pro libereco, pro 
la plej elementa homa libereco, pro la 
rajtoj de homo. Pri tio i i  nii tamen ne 
parolus al v i: iar se kici prit ola liomo tiu 
el vi eble sekvas kun intereso la malfacilan 
bataladon en la granda multemiliona lando, 
tamen kiel esperantistojn tiu i i  batalado ne 
povus vin tusi kaj nia Kongreso havas 
nenion komunan kun aferoj politikaj. Sed 
krom Ia batalado pure politika en la dirita 
ando estas nun farata io kio nin kiel esp
erantistojn ne povas ne tusi: ni vidas en 
tiu lando kruelan bataladon inter la gentoj. 
Tie ne homo de unu lando pro politikaj 
patrolandaj interesoj atakas homojn de 
alia lando — tie la naturaj filoj de sama 
lando jetas sin kiel kruelaj bestoj kontraa 
la tiel same naturaj liloj de tiu sama lando 
nur tial, iar ili apartenas al alia gento, 
dutage estingigas tie multe da bomaj 
vivoj per batalado politika, sed multe pli 
da bomaj vivoj estingigas tie titage per 
batalado intergenta. Terura esiis la stato 
de aferoj en la Okcidenta Rustajo. Malbe
nita, milfoje malbenita estu la nntergenta 
malamo!

Kiam mi estis ankora» infano, imi en li 
urbo Bielovstok rigardadis kun doloro li 
reciprokan fremdecon kiu dividas inter s 
la naturaj lilojn de sama lando kaj sama 
urbo.. Kaj mi revis tiam. ke pasos certa 
nombro da jaroj, kaj iio sangigos kaj 
bonigos. Kaj pasis efektive certa nombro 
da jaroj, kaj anstata» miaj belaj songoj mi 
ekvidis teruran efektivajon ; en la stratoj 
de mia malfeliia urbo de naskigo sovagaj 
homoj kun hakiloj kaj feraj stangoj sin 
jetis kiel plej kruelaj bestoj kontraŭ trank
vilaj logantoj, kies tuta kulpo konsistis 
nur en tio, ke ili parolis alian lingvon kaj 
havis alian gentan religion, ol tiuj i i  Sove

t io j .  Pro tio oni frakasis Ia kraniojn, 
kaj elpikis la okulojn al viroj kaj virinoj, 
kadukaj maljunuloj kaj senhelpaj infanoj! 
Mi iie volas rakonti al vi la terurajn det
alojn de la bestega Bielovstkoa bubado ; al
vi kiel al esperantistoj mi volas nur diri, 
ke terure altaj kaj dikaj estas ankora» la 
interpopolaj muroj, kontraŭ kiuj ni bata
las.

Oni scias, ke ne la rusa gento estas kul
pa en la besta buiado en Bielovstok kaj 
multaj aliaj urboj; iar la rusa gento neniam 
estis kruela kaj sangavida : oni scias, ke 
ne la Talaroj kaj Armenoj estas kulpaj 
en la konstanta liniado, iar a mba ii gentoj 
estas gentoj trankvilaj, ne deziras altrudi 
al iti sian regadon, kaj la sola, kion ili de
ziras, estas nur ke oni lasu ilin trankvile 
vivi. Oni scias ncun tute klare ke kulpa 
estas aro da abomenindaj krimuloj, riuj 
per diversaj kaj plej mrlnoblaj rimedoj, 
per amas dismetataj mensogoj kaj kalu
mnioj arte kreas teruran malamon inter 
unuj gentoj kaj aliaj. Sed iu  la plej 
grandaj mensogoj kaj kalumnioj povus 
doni tiajn terurajn fruktojn se la gentoj 
sin reciproke bone konus, se inter ili ne 
starus altaj kaj dikaj muroj kiuj malper
mesas al ili libere komunikigadi inter si 
kaj vidi, ke la membroj de aliaj gentoj 
estas tute tiaj samaj homoj, kici la mem
broj de nia gento, ke ilia literaturo ne 
predikas iajn terurajn krimojn, sed bavas 
tiun saman etikon kaj tiujn samajn idea
lojn kiel niai Rompu, rompu la murojn 
inter la popoloj, donu al ili la eblon libere 
konatigi kaj komunikigi sur neutrala fun
damento, kaj nur tiam povos malaperi tiaj 
Restajoj, kitijn ni nun vidas en diversaj 
lokoj.

Ni ne estas tiel naivaj kiel pensas pri ni 
kelkaj personoj, ni ne kredas, ke neutrala 
fundamento faros el la homoj angeloj; ni 
scias tre bone, ke la homoj malbonaj ankaii 
poste restos malbonaj; sed ni kredas, ke 
komunikigado kaj konatigado sur neutrala 
fundamento forigos almena u la grandan 
amason de tiuj bestajoj kaj krimoj, kiuj 
estas katizata] ne de malbona volo, sed 
simple de sinnekonado kaj de devigata sin
altrudado.

Nun, kiam en diversaj lokoj de la mondo 
la batalado inter la gentoj farigis tiel 
kruela, ni, esperantistoj, devas labori pli 
energie ol iam. Sed por ke nia laborado 
estu fruktoporta, ni devas antan iio bone 
klarigi al ni la internan ideon de la espe
rantismo. Ni iiu j senkonscie ofte aludadis 
tiun i i  ideon en niaj paroloj kaj verkoj, 
sed iii neniam parolis pri gi pli klare. 
Estas jam lempo ke ni parolu pli klare kaj 
precize.

El la deklaracio unanime akceptita en la 
Boulogne’a Kongreso ni iiuj scias, kio estas 
la Esperantismo en rilato praktika: el 
tiu i i  deklaracio ni ankan scias, ke « Es
perantisto estas nomata iiu persono, kiu 
uzas la lingvon Esperanto lute egale, por 
kiaj celoj li gin uzas ». Esperantisto sekve 
estas ne sole tiu persono kiu uzas Espe
ranton sole kaj ekskluzive por celoj 
praktikaj. Esperantisto ankan estas perso
no, kin uzas Esperanton por gajni per gi 
monon, Esperantisto estas persono kiu 
uzas Esperanton nur por amuzigadi, Espe
rantisto line estas ei tiu persono, kiu uzas 
Esperanton por celoj plej malnoblaj kaj 
malamaj. Sed krom la fianko praktika, de
viga por iiuj kaj montrita en la Deklaracio, 
la Esperantismo havas ankoraŭ alian flan
kon, ne devigan, sed multe pli gravan, 
flankon idean. Tiun i i  flankon divercaj 
Esperantistoj povas klarigi al si en la plej 
diversa maniero kaj en la plej diversaj 
gradoj. Tial, por eviti iiun malpacon, la 
Esperantistoj decidis lasi al iiu  plenan li
berecon akcepti la internan ideo de la

Esperantismo en tiu formo kaj grado, kiel
li mem deziras, afi — se Ii volas — ei tute 
ne akcepti por la Esperantismo ian ideon 
Por demeti de unuj Esperantistoj iian 
respondecon por la agoj kaj idealoj de 
aliaj esperantistoj la Bulonja Deklaracio 
precizigis la oficialan, de iiuj sendispute 
akceptitan esencon de la Esperantismo kaj 
aldonis la sekvantajn vortojn : u Ciu alia 
espero an revo, kiun tiu an alia persono 
ligas kun la Esperantismo estas lia afero 
pure privata, por kiu la Esperantismo ne 
respondas ii. Sed bedaurinde la vorton 
t privata > kelkaj amikoj-esperantistoj 
klarigis al si en la senco de « malperme
sata », kaj tiamaniere alistaton konservi 
por Ia interna ideo de la Esperantismo la 
eblon tute libere disvolvigi, ili volis tiun 
ideon tute mortigi.

Se ni, batalantoj por Esperanto, propra
vole donis al ta vasta mondo plenan rajton 
rigardadi Esperanton nur de gia flanko 
praktika kaj uzadi gin nur por nia utilo, 
tio i i  kompreneble al neniu donas la 
rajton postuli, ke ni iiuj vidu en Esperan
to nur aferon praktikan. Bedartrinde en la 
lasta tempo inter la esperantistoj aperis 
tiaj voioj kiuj diras : i  Esperanto estas 
NUR lingvo; evitu ligi ei tute private la 
esperantismo kun ia ideo, iar alie oni 
pensos ke ni iiuj havas tiun ideon, kaj ni 
malplaios al diversaj personoj kiuj ne 
amas tiun ideon ! » llo kiaj vortoj I El Ia 
timo, ke ni eble ne plaios al tiuj personoj, 
kiuj mem volas uzi Esperanton nur por 
aferoj praktikaj por ili, ni devas ciuj elŝiri 
el nia koro tiun parton de la esperan
tismo, kiu estas la plej gravata plej sankta, 
tiun ideon, kiu estis la tefa celo de la afero 
de Esperanto, kiu estisla stelo, kiu iiant 
gvidadis «'iujn batalantojn por Esperanto! 
Ho, ne, ne, neniam! kun energia protesto 
ni forjetas tiun ii postulon. Se nin, la 
unuajn batalantojn por Esperanto, oni de
vigos, ke ni evitu en nia agado f ion idean, 
ni indigne disdiros kaj bruligos iion, kion
ni li ii,i- |.»r I! i- r. ml... iii U' mu.- I lin
doloro la laborojn kaj oferojn de nia tuta 
vivo, ni forjetos malproksimon la verdan 
stelon, kiu sidas sur nia brusto kaj ni 
ekkrios kun abomeno : u Kun tia Espe
ranto, kiu devas servi eksklusive nur al 
celoj de komerco kaj praktika utileco, ni 
volas havi nenion komunan! «

Venos iam la tempo, kiam Esperanto, 
fariginte posedajo de la tuta homaro, per
dos sian karakteron idean; tiam gi farigos 
jam nur lingvo, oni jam ne batalados por 
gi, oni nur tirados el gi profiton. Sed nun, 
kiam preskaŭ iiuj esperantistoj estas an
kora» ne profitantoj, sed nur balaiantoj, 
ni iiu j konscias Ire bone ke al laborado 
por Esperanto instigas nin ne la penso pri 
praktika utileco, sed nur la penso pri la 
sankta, granda kaj grava ideo, kiun lingvo 
internacia en si enhavas. Tiu i i  ideo — vi 
iiuj sentas gin tre bone. — esta frateco kaj 
justeco inter ciuj popoloj. Tiu i i  ideo akom
panadis esperantismon de la unua mo
mento de gia naskigo gis la nuna tempo. 
Gi instigis la amoron de Esperanto, kiam
Ii eslis ankojn malgranda infano; kiam 
antan dudek ok jaroj rondeto da junaj 
diversgentaj gimnazianoj festis lti unuan si
gnon de vivo de la estonta Esperanto, ili 
kantis kanton, en kiu post iiu strofo estis 
ripetataj la vortoj: « malamikeco de la 
nacioj falu, falu, jam estas tempo. » 'Nia 
himno kantas pri la « nova sento, kiu venis, 
en la mondon », iiuj verkoj, vortoj kaj 
agoj de la iniciatoro kaj de la nunaj Espe
rantistoj iiam spiras tute klare tiun saman 
ideon. Neniam ni kaAis nian ideon, ne
niam povis esti ec la plej malgranda dubo 
pri gi, iar iio parolis pri gi, kaj sindone 
laboris. Kial do aligis al ni la personoj kiuj 
vidas en Esperanto « nur lingvo" »9 k’inl»? Kial

ili ne timis ke la mondo kulpigos ilin pri 
granda krimo, nome pri la deziro helpi al 
iom-post-ioma unuigo de la homaro'? Cu 
ili ne vidas, ke iliaj paroloj estas kontraŭaj 
al iliaj propraj sentoj kaj ke. ili senkonscie 
revas pri tio sama, pri kio ni revas, kvan
kam pro negusta ‘timo anta» sensencaj 
atakantoj ili penas tion ii nei?

Se mi la tutan pli bonan parton de mia 
vivo memvole pasigis en grandaj suferoj kaj 
oferoj kaj ne rezervis por mi ei ian rajton 
de autoreco — iu  mi faris tion ii pro ia 
praktika utileco? Se la unuaj esperantistoj 
pacience elmetadis sin ne sole a! konstanta 
mokado, sed ei al grandaj oferoj, kaj 
ekzemple unu malrica instruistino longan 
tempon suferis malsaton, nur por ke «i 
povu spari iom da mono por la propagando 
de Esperanto — iu  ili iiu j faris tion ii 
pro ia praktika utileco? Se ofte personoj 
alforgitaj al la lito de morto skribadis al 
mi, ke Esperanto eslas la sola konsolo de 
ilia finiganta vivo, iu ili pensis tiam pri ia 
praktika utileco? Ho, ne, ne, ne! iiu j me
moris nur pri la interna ideo entenata en 
la esperantismo; iiuj satis Esperanton ne 
tial, ke gi alproksimigas reciproke la kor
pojn de la homoj, ei ne tial ke gi alprok
simigas la cerbojn de. la homoj, sed nur tial, 
ke gi alproksimigas ilajn korojn.

Vi memoras, kiel forte ni iiu j estis en
tuziasmigitaj en Bulonjo ie 1’Maro. Ciuj 
personoj, kiuj partoprenis en Ia tiea kon
greso, konservis pri gi la plej agrablan kaj 
plej entuziasman memoron por la tuta 
vivo, iiu j gili nomas « la neforgesebla kon
greso ». Kio do tiel entuziasmigis la mem
brojn de la kongreso ? iu  Ia amuzoj per si 
mem? Ne, iiu ja povas havi sur iiii paso 
multe pli grandajn amuzojn, auskulti tea
trejojn kaj kantojn multe [ili bonajn kaj 
plenumatajn ne de nespertaj diletantoj, 
sed de plej perfektaj specialistoj ! i u . nin 
entuziasmigis la granda talento de la pa
rolantoj ? Ne; ni tiajn ne havis en Bulon
jo. Cu la fakto ke ni komprenis nin reci
proke? Sed en iiu kongreso de samnacia
noj ni ja komprenas nin ne malpli bone, 
kaj tamen nenio nin entuziasmigas. Ne,
vi iiuj sentis tre bone, ke nin entuziasmi
gis ne la amuzoj per si mem, ne la reci
proka sinkomprenado per si mem, ne la 
praktika utileco, kiun Esperanto montris, 
sed la interna ideo de la esperantismo, 
kiun ni iiuj sentis en nia koro. Ni sentis, 

j ke komencigas la falado de la muroj inter 
! la popoloj, ni sentis la spiriton de duhoma 

frateco. Ni konsciis tre bone, ke, gis Ia 
fina malapero de la muroj, estas ankoraŭ 
tre kaj tre malproksime ; sed ni sentis, ke 
ni estas atestantoj de la unua forta ekbato 
kontraŭ tiuj muroj; ni sentis, ke antan 
niaj okuloj flugas iti fantomo de pli bona 
estonteco, fantomo ankoraŭ tre nebula, kiu 
tamen de nun iiam pli kaj pli korpigados 
kaj potcncigados.

Jes, miaj karaj kunlaborantoj I Por la 
indiferenta mondo Esperanto povas esti 
nur afero de praktika utileco. Ciu, kiu uzas 
Esperanto afi laboras por gi, estas esperan
tisto, kaj iiu  esperantisto havas plenan 
rajton vidi en Esperanto nur lingvon, sim
pla n, malvarman internacian komprenigi
lon similan al la mara signaro, kvankam 
pli perfektan. Tiuj esperantistoj kredeble 
ne venas al niaj kongresoj afi venos al ili 
nur por celoj esploraj, praktikaj afi por 
malvarma diskutado pri demandoj pure 
lingvaj, pure akademiaj, kaj ili ne parto
prenos en nia gojo ka’ entuziasmo kiu eble 
ŝajnos al ili naiva kaj infana. Sed tiuj es
perantistoj, kiuj apartenas al nia afero ne 
per sia kapo, sed per sia koro, tiuj iiam 
sentos kaj Salos en Esperanto antan iio 
gian internan ideon / i l i  ne timos, kela 
mondo moke nomos ilin utopiistojn kaj la 
naciaj bovinistoj ei atakos ilian idealon
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kvaaaa krimon; ili estos Ileraj pri liu nomo 
de utopiistoj. Ciu nia nova kongreso forti
kigos en ili la amon al le interna ideo de 
la esperantismo, kaj iom post ioni niaj ( iu
jaraj kongresoj farigos konstanta teslo de 
la homaro kaj de homa frateco.

Bua Universala Kongreso de Esperanto

(apollo di (‘Organizi Komitato

Pri la kreo tle Esperantistaj Konsulejoj.

Jam en 1896, oni komprenis kiel utile 
estus la ekzisto, en «'iuj urboj, de perso
noj kiuj respondus al Ciaj petoj pri serio
zaj sciigoj, faritaj de esperantistoj, kaj oni 
faris interesan provon efektivigi tian ideon: 
la unuaj numeroj, de lingvo Internacia, 
de l’jaro 1897, enhavas nomaron de bon
volaj * agentoj de Esperanto », kiuj akcep
tis tiun taskon. Sed, pro diversaj kauzoj, 
tiu eksperimento estis antaŭtempa, kaj 
ne donis la esperitajn rezultatojn.

En 1905, S-roA. Carles, el Bezieis (Fran- 
cujo), prezentis ree tiun ideon al la orga
nizantoj de la Unua Kongreso de Boulogne, 
atentigante pri la oporluno, kiu estus, se 
oni havus « en multaj urboj konsulojn al 
kiuj oni povus ĉiam sukcese sin turni, kaj 
de kiuj (per malgranda maklera pago) oni 
povus ricevi ĉiujn petitajn sciigojn, eĉ pri
vatajn informojn pri komercistoj. Ankan 
la vojagantoj « iam scius kien ili povus sin 
prezenti por ricevi bonan akcepton kaj 
('iujn postulitajn informojn, ne penante

La aŭtoro, cetere, ne donas detalojn pri 
la maniero efektivigi sian ideon. Li diras 
nur :

« Ĉu estus malfacile organizi konsula
j n  ? — Certe ne.

t  Anstata» krei la Tutmondan Ligon 
Esperantistan Iau la propono kaj la difino 
«ie D-ro Zamenhof — kiu, lan mia opinio, 
enkatenus ('iujn iniciativojn, ĉu privatajn, 
ĉu de la diversaj naciaj societoj, suflĉus 
krei Centran konsulejon, kiu tuj kolektus 
la aliĝojn de la unuaj bonvolanto;, kaj 
aperigus iliajn nomojn en la esperantistajn 
gazetojn. (Tio ja iie malhelpus la kreon de 
Centra Komitato au Akademio difinonta 
tuj kaj nepre la elektojn de Jjiavaj i-.t,
i li aj»»--ru otajn sencojn, Ia diversajn grama
tikajn demandojn, k. t. p.).

< Mi do proponas al la Kongreso akeepti 
la principon pri kreo de konsuloj (oficia
laj au ne), kaj tuj nomi komitaton difinon
ta!! tiun kreon. »

La Esperanta Klubo en Vieno proponis, 
poste, plenan projekton, kies tekston sek-

Propono por elekto de riprezenti tantoj espe
rantistoj en au j landoj.

« I". — La centro por la unuigo de 
1’reprczentantoj esperantistaj estas la 
t  Esperantista Organiza Komitato ». iii, 
rue de Cichy, Parizo.

,, 4». — Kn ĉiu loko de rmondo kie 
ekzistas esperantistoj, estu nomigata unu 
riprezentanto.

« Se, en ia loko logas nur unu esperan
tisto, tiu mem estu la riprezentanto.

« Pli multe da esperantistoj logantaj 
en ia loko, fondu grupon esperantistan, el 
kies mezo ili elekiu la plej (angan kiel ri
prezentanto.

« Se kelke da grupoj ekzistas en ia Ioko, 
iliaj estraroj komune elektu unu ripre- 
zentanton.

« La grupoj havu la taskon serĉi la espe
rantistojn izolitajn en la amplekso de sia 
agado pere de ripetitaj alvokoj en la diver
saj nacilingvaj gazetoj provincaj au eĉ 
distriktaj kaj lokaj.

« 3C. — La riprezentanto bavu la devon 
volonte respondi ĉiujn demandojn direkti
tajn al li kaj subteni «Mun sin turnantan 
al li skribe an parole, per konsilo kaj 
agado.

t  Cia esperanlisto visitata lokon, kie 
logas jam ia riprezentanto esperantista, 
havu la devon interkomunikigi persone 
kun tiu.

« 4«. — Nomo kaj adreso de ĉiu ripre
zentanto elektita estu sciigataj al la « Es
perantista Organiza Komitato » en Parizo 
pere 1’grupoj ekzistantaj jani en diver
saj Urkoj.

« ('.iujare eliru posadresaro enhavanta 
la nomojn kaj adresojn de ^prezentantoj 
lan landoj kaj lokoj en alfabeta ordo.

« Okaze de sango de la logejo ĉiu ripre
zentanto havu la devon tuj sciigi la klubon 
plej proksiman per kiu okazis la anonco 
de lia adreso ĉe la u Esperantista Organiza 
Komitato o por ke tiu iniciatu la publiki

gon de 1'nova adreso en la esperantistaj 
jurnaloj.

* Ciuj esperantistaj jurnaloj « ‘.presigu 
la sanktajn adresojn Iau la publikigo ape
ronta en 1« centra organo Lingvo Interna-

Apcnaŭ estas bezone rimarkigi kiel tru
dema estas la spirito de tiu projekto, kaj- 
kiel neverŝajno estas, ke ĝi estu akcep
tata.

Al la grupoj oni trudus « kiel devon ». 
la elekton de riprezenlanto ; al la esperan
tistoj kiuj estas izolaj en sia urbo, oni tru
dus la akcepton de tiu (asko, por kiu ili 
eble tute ne taugas nek bavas la rime
dojn; al la gazetoj, oni trudus la enpreson 
de ĉio kiu koncernas la adresojn de la ri- 
prezentantoj, kiuj haidan plenigus tiujn 
gazetojn kaj donus materion ekvivalentan 
al kelkaj volumoj de Lingvo Internacia; 
eĉ al ĉiu esperantisto, oni trudas viziti, en 
ĉia urbo, la riprezentanton; kaj ĉar, sam
tempe oni decidus ke ekzistos nur unu ri
prezentanto en ĉia urbo, kiel ajn granda ĝi 
estas, facile estas imagi kiom da perso
noj sin prezentus «'iutage ĉe Ia Pariza au 
Londona reprezentanto.

Felice, oni forgesis eldiri, kian punon 
ricevos la personoj kiuj ne plenumos tiujn 
devojn.

Kne, oni metas, kiel centron de tia tut
monda konstanta organizo, la Organizan 
Komitaton,... kies povoj finigos, la tagon 
mem de 1’malfermo de la Kongreso.

Ni kredas, ke la tre utila kreo de tiuj 
riprezentas (aii, pli bone kaj klare :
« konsuloj ») povas efektivigi — precize, 
tial ke. ĝi estas memvideble utila — Ire 
simple, per la sola agado de la libera ini
ciativo.

Se la Kongreso, lan la esprimo de. S-ro 
Carles, akceptas <. la principojn de tiu 
kreo », kaj komprenigas tiel al la esperan
tistaro kiel utila ĝi estus, ne estas dube ke 
inuitaj societoj kaj grupoj elektos haidan, 
por sia urbo, unu an kelkajn konsulojn 
(ĉar en la mezaj kaj grandaj urboj, unu 
ne suliĉo8). Ili sciigos sian elekton al la 
naciaj esperantistaj gazetoj, al la redaktis
toj de adresaroj kaj al la Centra Oficejo.

Tiu ĉi lasla, kiu intencas eldoni regule 
duonjaran Esperantistan Societanm. eni 
presos plezure tiujn utilajn sciigojn.

Cetero io simila estas jam farita. Kiam, 
antafi kelkaj semajnoj, la Centra Olicejo

i v i »  a i i »
por la Propagando de Esperanto montris, 
por ĉia grupo, la adreson de unu persono, 
komisiita kaj bonvola por respondi al 
eblaj demandoj : kaj liuj personoj estas 
nenio alia, ol Konsuloj, sen la titolo.

Agante tiel, oni povas konfidi ke, kian 
kunvenos la S» Kongreso, ekzistos jani 
multaj Esperantistaj Konsulejoj. Oni po
vos tiani kompari kiel ili estis elektataj de 
la grupoj, kiajn servojn faris tiu kreo, kiel 
ĝi testos plivastigebla kaj plibonigebla.

La ĉefa malfacilo estas pri la lokoj kie 
eksistas nenia grupo. Versimile estas ke, 
iom post iom, konsuloj povos esti elektataj 
en ili, de la naciaj societoj aii de la najba
raj grupoj. Sed, kompreneble, oni ne po
vas trudi la konsulecon al izola persono, 
kiu povus esti netaiiga por tiu tasko, kaj 
nejiavi la materian eblon ĝin plenumi.

Pri la nekleraj (lagoj, kiujn aludas S-ro 
Carles, ni povas diri nenion ĉi tie, kaj ver
simile oni povos neniam fiksi regulojn. 
Multaj servojn, sendube, estos farataj sen
page. Por aliaj lan la okazo la personoj 
kiuj petas ian sciigon komprenos mem ke
ili devas repagi la elspezojn, kiujn ili 
kaŭzis

Rekomendinde ŝajnus ; 1« ke oni elektu 
konsulejojn, plivole al konsulojn, t. e. ke la 
titolo konsulo estu donata prefere al per
sonoj kiuj havas komercon, industrion au 
oficon, kaj sekve oficistojn, tiel ke oni estu 
certa ke iu estos ĉiam dome por respondi;

■2« Ke la konsulejoj estu montrataj, sur 
Ia strata fasado, de blazonbildo, verda kun 
blanka angulo portanta la verdan stelon, 
kaj portanta la surskribon : Esperantiste 
konsulejo de la Societo (an grupo) de...

Se la Kongreso juĝas utila, gi povos 
elekti specialan komitaton por esplori tiun 
demandon. Sed ni kredas ke tio ne estas 
utila, kaj ke. se la Kongreso akceptas 
principe tiun ideon, la libera iniciato faros 
ia neceson, kaj post unu jaro, ni konstatos 
grandan progreson.

A partir du I 1 Octobre

la Librairie  de 1’Esperanto
46, rue Ste-Anne — Paris 

vendra tous les livres, anciens et recents, se 
rapportant ŭ 1’Esperanto. Envoi franco du catalogue

Repr&entant <i Genĉve:

M. G. W A R N IE R ,  au Secretariat du Congres

P O S T  L ŭ  K O N G R E S O

La Vojago tra  Svislando

Post la kongresaj laboraj tagoj, novan 
plezuron ricevis la esperantista anaro voja- 
•ĝ*ute tra Svislando. Lundon matene, je la 
oka horo, Ia genova stacidomo prezentas 
ĝojigan vidajon. Pli ol 280 samideanoj, 
Ciuj kun verda stelelo, atendas la signalon 
de la vagonara foriro. Oni adiaŭas al la 
kongresanoj, kiuj restas ankoraŭ dum 
kelkaj 'tagoj en Genevo. Verdaj flagoj 
aperas ('iuflanke, elvokantaj la scivolemon 
apud la profana rigardantaro, kiun mirigas 
I» esperantaj sonoj kaj la vivplenaj inter
paroladoj de la kongresanoj. Speciala vago
neto estas rezervata por la esperantista 
anaro.

fajfoj, — I a? I m j adianoj, — kaj la vago- 
l| .-o foriras, aplaudo salutata de la res-
• tŭ.^taj samideanoj. Du horojn poste oni 
alvenas en Montrenx, la mirinda floro de. 
("Lemana lago; la vetero estas belega; 

'ar,laŭ la okuloj sternigas Ia blua lago stre
kata de volbarkoj; poste elstarigas la Savo
jaj Montoj, ankoraŭ kaŝataj en la matena 
nubajo. Bonega lagmanĝo kunigas ciujn 
partoprenantojn en la nove konstruita 
Mwitreux-Palaco. Poste oni promenadas 
laulonge de l'lagbordejoj, el kie eslas guc
hi! nekomparinda vidajo. Sed la tempo 
eslas mallonga. Denove la anaro eniras la 
specialan komfortan vagonaron de la linio 
Montreux-Oberland berna. Iom post iom 
Veturilaro altigas sur la flanko de finon
te; la tuta ebenajo malkovrigas sub la 
oluloj de la kongresanoj; vinberejoj plen- 
stnaj elvidigas laŭ la montetoj de 1'laga

Malproksime, la vido atingas novajn 
montojn, lagbordajn vilagojn, aron da 
glandaj hoteloj, starantaj en la plej pent
rindaj lokoj de la regiono. Sed baldaŭ ali
igas la pejzago. La lago malaperas; la va
gonaro enpenetras la altan landon; ĝi tra
pasas tunelojn; je tiu neatendita vidajo 
miraj krioj eligas el la vagonaj fenestroj. 
Antaŭ la vilagoj oni goje ekkrias: « Vivu 
Esperanto! vivu Zamenhof! t  dum oni 
svingas la standardojn. Vesperiĝe, la vago
naro alvenas bprde del’beleta lago Thun’a, 
ludigata de la lastaj radioj de l‘subiranta

■ ‘-■'“••lnkim i» fi-ainrinlfljn mond
mira, pro MII llimuua 
multnombraj hoteloj, pro la dolĉeito de fi 
klimato. La esperantista anaro disigas inter 
\ komforlaj hoteloj; post la vesperinanĝo 
denova promenado tra la lnterlaken’aj 
stratoj, ‘'iam kum la verdaj flagoj, kiuj 
mirigas la rigardantan fremdularo^

La morgaŭa tago restos sendube la plej 
bela rememorejo de tiu tiel sukcesa eks
kurso tra Svislando. Persistas ĉiam la sama 
belega, gajiga vetero kiu dum la tula kon
greso favoris nian tutmondan amikaron. 

( Monia vagonaro kondukas la ekskursan- 
! ojn en Lauterbrŭnnen,Ia carma alpa vilago 

kiun famigas akvofalo alta je 800 metroj. 
Kia anaro plenigas la tutan vilaĝon, kiun 
surprizas tiu nekutima bruado, tiu neordi
nara lingvejo, kiun elparolas diuj hovioj 
sajne diverslandaj. Sed la celajo de Ia 
ekskurslinioj estas pli alta ankoraŭ. Montaj 
veturiloj forportas la kongresanojn ĝis 
Murron, je 1600-melra alteco: uekompa- 
rinda vojago, kiu restos eterne en la me
moro de ciuj partoprenintoj! Milrren sidas 
sur la kruta monta flanko, en sovaga re
giono. tute ĉirkauita «le Alpaj montegoj, 
Jungfraŭ, Mondi, Kigor, kovrataj de eter
naj negoj. En Ia hotelo, duni la tagmanĝo, 
S-no Bosa JUNCK trinkas la sanon de S-no 
Zamenhof kaj de Aiaj infanoj al kiuj estas 
sendata bela memordonaco. Al D-ro Zam
enhof, kiu ne povis sekvi la ekskursantojn, 
oni sendis la jenan telegramon, kies teks
ton ni suldas al la afableco de S-no Rosa

« Esperantistaj ekskursanoj trovigantaj 
apud la Jungfrau, sendas ne glacian, sed 
varmegan salutan al sia kara majstro I »
I« Je l’nomo de esperantistaj ekskur

sanoj, Rosa JUNCK. »
Promenadoj organizigas en la ĉirkaŭa- 

jo j ; nelacigeblaj esta la Esperantistoj por 
viziti ciujn vidindejojn sed cetere tiuj vi
dindejoj estas tiel multenombraj, ke oni 
devas malsupreniri, lasante multajn lo
kojn neviditajn.

Kn Interlaken, kelkaj ekskursanoj vizitas 
la « Kursaal’on » kie farita estas frukto
dona propagando por Esperanto. Tial nia 
vojago estis ne nur plezura, sed ankaŭ 
propaganda vojago, ĉar esperantistoj rere 
ne povus kunesti neobeante al tiu por ili 
nepra devo.

La 3-an de septembro, en la mateno, 
okazas la reirado al Genevo ; goja, ĝojega 
v6jaĝo! En la vagonoj, interparoladoj espe
rantaj ligigas inter diversnacianoj, oni re-

memoras pri la neforgeseblaj kongresaj 
tagoj, pri niaj progresoj en la mondo, pri 
la pluaj propagandoj farolaj, pri la venonta 
Kembriĝa ( I) kongreso, al kiu ĉiuj pro
mesas interrrenkontiĝi, pii ĉio, kio intere
sas la aferon, la estonton nian. Kaj kiam 
konversacioj ĉesas, kantoj esperantaj brui
gas la vagonojn; tie a La Vojo », tie ĉi la 
himno « Espero », aliloke, kelkaj francoj 
malobeas la regulon de nuresperanta paro
lado, kantante la franclingvan kanzonon 
de nia amiko Cbavet pri la Bulonja Kon
greso.

En Berno, la ĉefurbo de Svislando, nin 
entuziasme akceptas la «'i-tiea grupo, di
rektata de S-ro Schmidt, tute nova, sed 
vivplena grupo, kiu baldaŭ farigos unu el 
la unuaj de Svislando. Kun la flagoj alten 
levataj ni are trapasas la tutan urbon, el
vokante la miradon kaj la scivolemon de 
la vidantoj.

Lastaj momentoj alvenas... Jen, en la 
Kornhauskeller, S-ro Schneeberger, la age
ma, nelacigebla prezidanto de la Kongreso, 
lastfoje saluta la fremdan esperantistaron, 
kiu travivis tiel belajn tagojn en Svislando. 
La alilandaj samideanoj el tuta koro dan
kas la svisan esperantistaron, esprimas 
siajn ĝojajn sentojn pri la granda alpa
fado de nia afero en la lando. Oni aplaŭ- 
das entuziasme, ĉar baldaŭ venas la nepro
krastebla horo de Ia disigo, kaj kiam fini
gas la tago, en Genevo, denove apud la 
kongresaj kunvenejoj ree silentaj, la ma
noj interligigas; gis Ia revido I gis la ve
nonta Kongreso! Adiaŭ ! adiaŭ...

Stelulo

L E T E R O
Sendita de S-ro Harold TA RII) al ki 

prezidanto de la Kongreso en Genevo

S i n jo r o  P r e z i d a n t o  !

La favora akceptado farita al mia pro
pono rilate la specialigo de la ('ambro x  kie! 
kunvenejo por scienculoj, sciencistoj kaj 
sciencanoj, kaj la kreo de scienca oficiala 
komisio kun clama oficejo, decidas min 
prezenti al vi la jenan duan proponon :

Apogante min sur la hieraŭa decido de 
1'Kongreso pri la elekto de esperanta kon- 

1 k™" 
nistre direktos Ta esperantan Vi
tiu Atato kaj aranĝos apud si oficialan tra- 
dukolicejon kien povos sin turni ĉiu 
sciencistoj, belletristoj, teatristoj, negocis
toj, ke. por ricevi oficialan tradukon de 
siaj sciencaj raportoj, literaturaj verkoj, 
teatrejoj kaj komercaj cirkuleroj, ke.

Tiel, estus en ĉiu Steto de 1’kvin tero- 
partoj ĝenerala Konsulo, kiu povos poste 
esti oficiale kaj' diplomete rajtigita ĉe la 
estraroj kiel reprezentanto de l'Esperanta 
Imperio, kies la ĉefurbo estos ('iujare la 
urbo, kie okazos la Kongreso.

Tiu propono evidente elvokas tre kom
plikajn demandojn, kiuj povas esti utile 
prezentatajn al iii Kongreso nur post longa 
studado en Komisio. Mi sekve postulas ke 
mia propono, kies la gravecon vi kompre
nos, kaj kies nur la esencon mi montras, 
ne enirante detalojn, estu transdonata 
por ekzameno al la Organiza Komitato de 
la venonta Kongreso Esperanta.

Harold Tario 
Prezidanto de la « Flammarion Societo t 

de Alger kaj de Franca Afriko.

ĵrfalgctja epizodo dum la Kongreso

Malgaja okazo jetis ioni da malgajeco sur ia 
udaj tagoj de nia bela dua universala Kongreso. 
S-ro D-ro K. J. Lloyd, el Liverpool, promenis kun 
umi el siaj filinoj apud la krutajoj de l’river- 
bordo, ĉe la kunfluejo de l’Rodano kaj la rivero 
Arve. Tial ke Ia vojeto tirigis tro malfacila, kaj 
ĉar S-ro Lloyd ne volis retroiri, la fraulino restis 
sola kaj atendis lin, sed vane. Malgran la penadoj 
de la anglaj amikoj de la malaperinto kaj la ser
vadoj de miloj da personoj, la helpado de la 
franca kaj svisa ^endarmaro kaj la esploroj de la 
grandaj gazetoj' kiuj dungis specialajn spertu
lojn, malgran promesata premio 1.000 fr. ne unu 
postsigno estis retrovita, nek en la rivero, nek en 
la kamparo.

S-ro D-ro R. J. Lloyd apartenas al malnova 
familio e liberal mcthodist» el Liverpool. Li estas 
bofrato de S-ro Silas K. Hocking, konata kiel pre
dikisto kaj romanisto, kaj nevo de S-ro Thomas 
Snape, judisto en Liverpool. D-ro Lloyd, litera
tura doktorode la I.ondona Universitato, estis 
longtemps membro de la estraro de I' • Free 
Metliodist College ».

En la lasta horo, la telegrafo informas nin ke 
la korpo de nia samideano estas retrovita en la 
Rodano, ĉe la franca vilago Seyssei.

La filinoj kaj la bofilo de l’droninto rekonis

Kondolencojn sincerajn ili ricevu de ni.

(I) En Cambridge!



+ E SPERA N T O  *

K e lk aj p rak tik aj afe ro j

Publikaj esperantaj oficejoj. — Afiŝejoj.

Novaj jesaj respondoj.

En la n-ro 21-a de Esperanto-Jurnalo 
mi turnis min al la grupoj, kluboj, ke., kaj 
demandis al i l i :

l-e. — Se komercistoj (hotelistoj, ke.) 
esperantistoj aŭ NE, sendos al vi prezarojn, 
gvidlibrojn, aŭ aliajn propagandilojn, indi
viduajn aŭ multopajn, redaktitajn en Espe
ranto, Cu vi promesas:

b) Ilin traduki al la neesperantistoj kiuj 
tion petos ?

c) Kiel eble plej klopodi por konigi al la 
publiko pri kiuj aferoj vi ricevis kaj povas 
doni informojn f

Mi jam diris, en ia aludata n-ro ke, laŭ 
mia opinio, por veki la intereson de la pu
bliko pri Esperanto, eslas necesa ke oni 
havigu profiton per Esperanto eĉ al nees
perantistoj. Do mi opinias, ke la publikaj 
esperantaj oficejoj devus Cefe celi la krea
don inter si kaj la publiko neesperantista 
de tre oftaj kaj intimaj rilatoj.

Certe por tio, ili faros bone, presigante 
sur la jurnaloj de sia lando, aŭ de sia 
urbo, artikolojn per kiuj ili anoncos al la 
publiko, ke ili ekzistas, kaj per kiuj ili 
priskribus la servojn kiujn ili povas fari. 
Tiel faris la t  Komerca kaj industria sek
cio de la grupo esperantista Pariza * en la 
gazeto «Petit Parisien t  kaj aliaj. Bedaŭ- 
rinde, iafoje, ili renkontos gazetistojn kiuj 
malfacile akceptos iliajn artikolojn aŭ kon
sideros la sciigojn donitajn kiel komercis
tajn sciigojn, kaj postulos monon por ilin 
enpresi.

Sed, kiuokaze, oni povos ankaŭ uzi ia 
bonegan rimedon elpensitan de la grupo de
i  Le Creusot s (Franci.)

Tiu grupo elektis, en la plej laŭ irata 
strato de ia urbo, tabakvendejon kaj donis 
al la vendistino la bibliotekon de la grupo. 
La Katalogo de la libroj, skribita sur kar
tono, estas alisita en la vendejo. 'Ciufoje 
kiam oni prunteprenas libron, oni pagas ii 
aŭ IO c/mojn laŭ la dikeco de la libro. La 
vendistino vendas ankaŭ Ciujn esperanta- 
Jojn : slosilojn de cefe?, verdajn signojn, 
esperantajn postmarkojn kaj postkortojn, 
krajonojn, ke. kaj ricevas procenlon por 
siaj vendoj.

Fine ĉiu esperantisto de la grupo eslas 
petata apetite tiu vendejosiajn bezonatajn 
postmarkojn, tabakajojn, paperujojn, ke.

La vendistino ricevas de tio profiton. Kaj 
pro tio si ne sancelis permesi, ke oni alisos 
en sia fenestrego, sur speciala kartono, 
Ciujn sciigojn por la grupanoj kaj por la 
publiko: avizo de kunvenoj, ekskursoj, pa
roladoj. Plie oni afisas tie la cefajn nova- 
jojn, artikolojn ei gravaj jurnaloj pri Espe
ranto, fotografajojn, postkartojn, leterojn 
(enlanda traduko kune), ricevitajn el ali
lando, kiuj povas veki la scivolon de la pu
bliko.

Kompreneble, tia fenestrego, tia afiŝejo, 
estas tre oportuna kaj tre taŭga por la pu
blika esperantista olicejo kiu povos anonci 
tie sian ekzistecon kaj diri kiujn servojn 
ĝi povas fari al la publiko, pri kiuj aferoj 
ĝi ricevas kaj povas doni informojn.

Tia afisejo tre bone funciadas ankaŭ en 
Beaune (Franci.), kaj en aliaj urboj divers
landaj.

Kompreneble, anstataŭ tabakvendejon, 
oni povas elekti alian butikon, ekz. paper
vendejon en kiu oni vendas postkartojn, 
paperojn kaj kelkajn librojn. 'Ce tiu okazo, 
ĝi povas ankaŭ vendi Ciujn esperantajn 
librojn kio donas al ĝi satindan profiton. Se, 
(kiel en Lausanne, Svislando, IO, route du 
Tunnel, S-ro Thonney), la vendisto povas 
paroli Esperanto, se li estas sekretario pol
ia publika esperanta oficejo, tio esta anko
ra j pli bone.

Fine, se tiuj oficejoj sukcesos, se ili iam 
havos gravecon similan je tiu de iaj infor
maj agentejoj, ekzemple tiuj de la svisaj 
hotelistoj, kaj se ili gajnos iam kelkom da 
mono, ni povos esperi ke ni havos por ili 
specialajn ejojn, belvidajn kaj ec luksajn 
kiel jam en kelkaj cefurboj.

Th. Rousseau

Mi ricevis ankaŭ kelkajn jesajn respon
dojn al mia demandaro de la 21-a n-ro: 
Svislando : La Chaux-de-Fonds: Franclan
do : Saumur, Tours, ka.

E S P E R A N T O - J  U R N A L O

S-ro Berthelot, gis nuli delegita administranto de 
la Societo, havas la honoron informi la intere
satojn, ke pro gravaj kauzoj, estas al li neeblo 
resti en la postenon kiun li ĝis nun okupas en la 
Societo.

Sekve, tuj post kiam la kontrolistoj estos fluin
taj sian laboron, li remetos al ili fion koncernante 
la (urnalon kaj la societon, kaj petos, ke oni bon
volos akcepti lian eksigon kaj nomi alian admi
nistranton anstataŭ li.

D IV E R S A Ĵ O J

Jiforges-f(o//e-J/j/on 

La esperantistaj grupoj de Morges, Holle kaj 
Nyon, kunvenos amike la dimanfon 9-an de sep
tembro ie o I-e signal de Bougy » Foriro de la 
stacidomo en Rolle, tramveturilo je 3 h. 12 post
tagmeze. Alilandaj samideanoj kiuj ankoraŭ estas 
en Svislando estos koro akceptataj.

Informoj petu de molle’ a esperantista grupo, 
Grand’Rue, 38.

Jrfalavara dank inda donacinto!

Ni jus ricevis en la « Esperanto-oficejo » cu 
Genevo postan mandaton de S-ro Cros, en Saint- 
lgny du Vent, Franclando, adresitan al nia kara 
majstro, Dro Zamenhof.

Je la dispono de Oi-tiu ni zorgas la respondan 
sumon, nome centimojn 25!

C/iud/cum’es Kolegio en genevo

LA SIMPLIGO DE LA ANGLA ORfOGRAPHIO

Dume on Franclando komisiitaroj redaktas 
raporton post raportoj kaj dum reformistoj kaj 
iliaj kontranuloj senfine interdisputas,(‘iam pro
krastigante la tiom dezirindan solvon de la 
demando pri la simpligo de la franca ortografio, 
jen trans la oceano oni pli rapide kaj malpli dis-

Efoktive, la prezidanto de la granda respubliko 
amerika, S-ro Roosevelt publike apogas la inicia
tinton de la reformado de la angla ortografio kaj 
klopodas mem por la Irafo de tiu fi celo.

La gazetoj, kiuj informas nin ke la prezidanto 
fargis fervora partiano de la fonetika ortografio, 
konigas ke, ian jusan tagon, li ordonis ke estonte 
ĉiuj de li sendataj depoSoj oficialaj estu skribitaj 
Iau la sistemo de P-ro Urander Mathews. Tiu fi 
sistemo estas rekomendata kaj monhelpa!» de 
S-ro Andrei’ Carnegie.

S-ro Roosevelt kredas, ke trafi procedo forti 
kigos la anglan ortografion, igo la lingvo pli 
populara kaj ebligos, ke la fremduloj gin lernos

P Li esperas, ke la lingvo tiel simpligita haidan 
triumfos la francan kiel diplomata lingvo. Li kon
fesas, ke fi estas entuziasma admiranto tiel de la 
anglo-saksa lingvo kie) de la anglo-saksaj insti
tucioj kaj vidas neniun kauzon malhelpantan, ke 
la lingvo de la superreganta gento estu la lingvo 
superreganta en la mondo.

Da prezidanto mendigis por la regna presejo 
la regularon pri la nova ortografio, kiu estas uzota 
en la publikaj dokumentoj. La kanditatoj al la 
Atataj oflcoj devos scii la uzadon de la fonetika 
ortografio kaj la oficuloj petas, ke oni gin instniu 
en la lernejoj.

Jam la prezidanto mem uzis la reformitan orto
grafion en oficiala korespondejo al la ministro de 
la militaj aferoj.

Multaj gravaj personoj, el kiuj scienculoj, lite
raturistoj kaj estroj do komercaj firmoj sendis al 
fi sian aprobon.

Sed fianke je la eproboj kaj gratuloj alvenas 
ankan ne malpli multaj malaproboj, riprofoj kaj 
plendoj, precipe el anglolendo, kies gazetaro 
ekre kritikes la konduton de 1’america Prezidanto.

Se daŭrigos P-to Roosevelt sian entreprenon, 
ankau dauras kredeble la malkonsento inter 
ambaŭ angla kaj amerika landenaroj kaj eble 
naskigos nova lingvo — la amerika lingvo — kiu 
iam superregos la tutmondon.

Tremu kaj sin gardu Esperanto kaj esperan
tistoj I

Sed ni ne trograndigu kaj ne >ercu. Ja ni kre
das, ke ne haidan efektivigos la revo de univer
sala lingva superregeco de 1’amerike respublik
estro far kiom ajn oni simpligos la ortografion da 
la angla lingvo, neniam nedubeble oni sukcesos 
fari el fi tiu lingvo idiomon tiel simplan kaj facile 
lerneblen, ef de nekleruloj, kiel estas Esperanto.

Ne, ni ne timas; male, ni vidas interese tiun 
batalon al la simpligo kaj fonetikigo de la orto
grafio de la pli disvatigita europa lingvo, far tio 
pruvas kiom prava estis D-ro Zamenhof ellabo
rante sian, kies du fefaj bonajoj estas simpleco 
kaj fonetismo.

S e n e ra le  Konveno ile la  " R o p io j , ,  E sp eran tis ta j
Okazinta en Senen lii 2-an de Septembro 1906

l^a Kunveno oficiale malfermigas je la 
10-a matene. — e eestas kameradoj el Franc
lando (Parizo, Bellegarde, Voiron, Sau
mur, GexJ; Britlando (Liverpool, Ipsuich, 
Manchester); Germanlande (Frankfurt) ; 
Aŭstrolando (Tirolo); Svislando (Geneve, 
Nyon, Zurich, NeuchiUel); Pollando ( 'Var
sava ) ;  Manĝurlando (Kharbin).

Kiel Sekretario estas elektita la kamara
do Fi-Blan-Go.

Oni decidas unue ne publikigita nomojn 
de la ĉeestantoj.

Verema salutas la kunvenantojn, kaj 
rakontas pri la cirkonstancoj de la naskiĝo 
de la ideo pri « Socia Revuo ».

Fi-Blan-Go legas leteron de la sekreta
rio de la Asocio s Paco-Libereco t.

Verema parolas pri la necesa unuigo de 
la dunuancaj niguloj por efektivigi la 
unuan revuon esperantan LIBERAN.

Papillon raportas pri la Grupo Libere
cana Esperantista de Parizo.

La tagordo venigas la raportojn pri Ia 
nuna stato de Esperanto Ce la diversnaciaj 
ruĝularoj. Rezultas el tiuj raportoj ke la 
situacio generala, kvankam ne ankoraŭ 
brila estas tamen esperoplena kaj montras 
la nepran necesecon de neti tra informilo 
inter la diversnaciaj militantoj.

La kunveno komisias al kamarado Ve
rema liveri al la interesatoj la precizan 
tekston de la decido de la kongreso de 
CliAlons pri uzado de Esperanto en la in
ternacia Brusela Oficejo.

La intereso estas precipe vekata de tiu 
fakto ke kelkaj gazetoj (VonvHrts, ka.) 
diris ke la uzado (le Esperanto estas mal
permesata de la germana socialista estraro.

Pri la venonta internacie socialista Kon
greso de Sin ligani, oni konsilas al la sami
deanoj informigi pri lu eblaj delegotoj de 
sia lando en tiun kongreson kaj feri apud
ili Ciespecan propagandon.

Pri la enkonduko de Esperanto en la la
borista klaso, oni varme konsilas ni la pro
pagandistoj kuj instruantoj uzi kiel eble 
plej simplajn lernolibrojn kaj instrumeto
dojn. M. V. rekomendas precipe la Ekzer
caron de Zamenhof. K. B. diras ke Ciuj 
metodoj estas malbonaj por la neinstrui
toj. Oni devas doni al ta lernantoj intere
san libron (romanon) por legi kaj nur di
rekti, kontroli kaj faciligi lian laboron. N. li. 
rimarkigas ke per lio le gramatiko senin
tence lernigas.

Oni konsilas al le samideanoj folasi De
meni okazon por interesigi la laboristarojn 
pri la demenco de lingvo intemacia i kon
gresoj, strikoj, ke.)

Oni komencas disputi pri la titolo de lu 
estonta revuo kaj por doni le tempon 
zorge pripensedi la demandon oui decidas 
rekunveni posttagmeze je la Iria.

Diki Kunveno. — Post kelkaj proponoj 
kaj intersango de rimerkoj por le titolo de 
la revuo, oni akceptas

"Internacia Socia Revuo,, 
Efektive, la disputado montras ke estas 
bezona nove rediko, Car la konotaj radikoj 
«ojne internaciaj, kiel socie!, komunist, 
demokra!, ke, havas laŭ la landoj tre di
versajn signifojn, kaj la ekordo estas ebla 
sur neniu el ili.

La kunveno esprimas la deziron ke plej 
baldafte eliru la unua numero. Oni decidas 
eldoni kvaran kaj lastan rondirantan folion 
sur kiu oni montros la adresojn de la 
naciaj kunlaborantoj kaj detalos la prak
tikan planon financan por la eldonado de 
la revuo.

Oni decidas, ke la protokolo estu publi
kigota en la lV-a folio.

La kunveno finigas je la 6-a.

F i - B l a n - G o

L A  T IPM ASINO  « O LIVER  »,
Dum la Esperanta ekspozicio de la Kon

greso oni multe rimarkis la skribmaŝinojn 
senditajn de la angla firmo « Oliver » kun 
Ia esperanta klavaro, kaj la belegan pros
pekton presitan de tiu firmo en nia lingvo. 
Ni pensas esti agreblej el niaj legantoj 
donante al ili kelkajn informojn pri tiu 
masino, Car tre ofte ni recevas petojn pri 
informoj de personoj dezirantaj akiri tipi- 
lon taŭgen por esperante skribajo.

La Cefa kaj distinginda karaktero de la 
Oliver estas la skribvidebleco; Ciu litero 
vidigas tuj post sia presigo. Oni ne bezonas 
Ievi la paperpezilon aii rigardi ian parton 
de Ia skribmasino, Ciu vorto estas videbla 
tuj post sia skribigo. Ne estas nesece argu- 
mentati por pruvi la oportunecon de vide
bla skribajo kontraa la nevidebla skribajo 
de iaj tipmaŝinoj.

La rektliniiĝo de ta Oliver estas ĉiam 
pli konstanta, ol ĉe aliaj sistemoj.

La literporla stango estas duobla, ans
tataŭ unuobla. Dank'ei tia speciala liter- 
portilo, ia rektliniiĝo farigas tute senpere, 
kaj nenioi ia literkondukilo estas necesa. 
Ciai, se oni premas klavon, ia litero rekte 
celas ta punkton presotan, kaj tiel kaj 
tiam, ĝi konservas liberecon.

Estas neeble, ke la literportiloj impli
kigo, tute egale Cu multe du klavoj estas 
mallevitaj samtempe ; dank'el tio, la rekt- 
linieco de la linioj neniam estas difektita 
pro la kuntuŝiĝo de la literoj forpleitaj el 
ilia literejo, ĉar la konstrueco mem de la 
skribmasino malebligas tian malutilon.

Ni alliras la atenton al tiu grava punkto: 
Oni rimarkos, kela stiftoj de la literportiloj 
estas kunlutita] kun ta’ literportaj stangoj, 
kio melhelpas, liamaniere, la eblon de Hia 
defalo en la malinon kaj eventuala per
digo. La paperingo estas tre malpeza, kio 
permesas facilan liberigon, sen la tro forta 
streĉado de la risorto. Gi estas provizita 
per tri kondukaj rulajoj sendependaj, kiuj 
akceptas paperfolion el kie ajn formato 
(ĝis la formato de ta paperportiio), kej 
kondukas gin en kia ajn pozicio. Ne estas 
elastaj banderoloj, kiuj povus difektigi aŭ 
malstreCiĝi. Le glitmovige manlevilo (difi
nita por rapide sovi lu paperportilon mal
dekstre^ kaj la interliniiga (interspacigo) 
levilo staras maldekstre : tiamaniere, la 
dekstre mano de la tipisto, pli lerta ol lu 
maldekstre, estas Cieni libere, kio faciligus 
la laboron. La interlimigo estas nepre au
tomata ; por resendi ta paperportilon deks
tron, suficas premi la interliniigan levilon, 
kiu regas la paperportilon, por sangi la 
linion. Laŭvole, oni povas efektivigi inter
liniojn duoblajn, ati trioblajn. Liberiga 
manlevilo estas provizita, Iau vole, ebli
gante, ke la papero estu strebata aŭ libe
rigita por sia rapida forpreno el la masino: 
tiamaniere, amitan manoj estas liberaj, kaj 
estas facile fari kion oni volas. La same 
manlevilo, kiam oni uzas gin laŭ mala 
ago, ebligas le tenon de dikaj kartoj inter 
la rulajoj, kaj enkan faciligos ilian enme
ton. Ni alliras speciale la atenton al tio, 
kion oni nomas « frota konuso » afi frotu 
rado, kiu eslas difinita por sangi la skrib
an; on de la cilindro. La paperportiio de 
kelkaj skribmasinoj tre rapide.stiligas pro 
eluzigo katizita de la Cianta frapado ile ia 
litero sur la cilindro, Iau samaj kaj regu
laj linioj. Inter tiuj linioj la suprajo estas 
bona, sed se oni turnas la cilindron, estas 
tute neeble prosperi por pr. .enti tiun 
neeluzitan suprajon al ta linio presota. 
Koncerne ta Oliver suficas premi manlevi- 
leton, ziti staras apud la frota rado; Ja 
cilindro turnigos libere de tiu rado, kio 
ebligas sangi laŭvole ta lokon ile le linioj. 
Tiu elpensajo, kiu permesas skribi sur 
antaue strekitaj linioj, okupi blankajojn, 
k.t.p. trafas ankan la regule bonan staton 
kaj la daŭrecon de la cilindro, kaj sekve, 
forigas rapidan elirigon.

La surfaco de la rubando estas uzata 
Iau gia tuta amplekso, kaj simpla retroiro 
estas uzata anstatail automata ilo. Oni scias 
tre bone, ke automataj rubandoj nenioi 
estas .'atindaj, pro komplikeco kaj tnalo- 
portunajoj. Eslas nenia profito ilin uzadi. 
La retroiro de la rubando Oliver efekti
vigas rapide, kaj estas kuj regita de la 
fingro de la tipisto.

Oni povas tipi je kie ejn koloro, metante 
sub la rubando specialan karbonan pape
ron el grandeco kutime uzata ; tio ebligas 
plividigi ian linion aii kelkajn vortojn.

La liniojn oni povas streki, dum la pape
ro kuSas en ta mafino, afi horizontale, an 
vertikale, kaj je kia ajn koloro; Ce aliaj 
fasinoj streko strekota estas kutime lasata 
gis kiam la papero estos forprenita el le 
medino, sed tiam, tre ofte oni forgesos.

La literoj de la Oliver ne estas, kiel Ce 
aliaj mafinoj, purigataj po unu, sed Ciuj 
kune: kaj la purigo de le Oliveroj literoj 
estas tiel facila, ke senkulpigo pri mal
pureco ne estas tolerinda. La literoj els
taras supre, tute pretaj por la purigo, kiun 
oni faras per kelkaj brosbatoj.

La libera kaj rekta agado de la literpor
tiloj Oliver ebligas, kia ajn estas la forto 
de la fingra frapo, ricevi egelajn skribejojn, 
de la unua gis la lasta. Lo literportiloj 
rekte frapas la paperon, ne malhelpataj de 
la intermetado de kondukiloj, kaj ilia emo 
surfali rekte sua la cilindron, epligas, tia
maniere, la produkton samtempe kaj sen
interrompe de unu gis dudek kopiejoj, ne 
pliigante la laboristan penadon. La Oliver 
estasla plej bona multekopiista ti pma Aino!

Neniel forte frapo estas necesa por fari 
kliŝfolion per tiu masino. La kutima fra
pado suficas, kaj Ciuj riskoj pri disirejoj 
de ta kliŝfolio, tiel timindaj de la (ipistoj, 
estas malhelpataj, Car la mafino eltranĉas 
kiel eble plej delikate.



*  ESPERAN TO  *

La paperingo de la slmbmaŝino estas 
forprenebla afi por la purigo, aii por ia ajn 
bezono; fti neniel necesigas la uzadon de 
SraOboj kaj eslas remeteva tre facile en 
sian lokon. La disigo el la streta Anuro 
estas automata, kaj tiu ('i oni ne bezonas 
malligi el la risortumo, kio estas tiel ofte 
necesa i'e aliaj mafinoj poi- forpreni la 
paperingon.

La Oliver neniam lacigas; ftia manipu
lado estas kvazan plezuro, et'- kiam oni 
uzadas ĝin oftege. La frapo sur klavoj estas 
treege facila kaj tujaga : ('iu levilo de la 
klavoj estas provizita per kuseneto malhel
panta la lacecon de la skribanto kaj nuli
ganta takseblan kvanton de la vibradoj de 
la niacino.

La ('efa celo ĉe la. fabriko de la ipasino 
Oliver, estas starigi topilon kiel eble plej 
simplan, forigante per la plej granda zor
gado la Ieeston de komplika mclianismo, 
kaj de superfluaj pecoj. La rezultato de tiuj 
penadoj estas, ke la Oliver posedas nur la 
trionan parton de tiuj pecoj, kiujn ni tro
vas i'e la mafinoj ordinare vendataj. Mal
gran tio, fti faras la saman laboron kiel kia 
ajn masino, kaj e.(' plue, se’ oni akceptus 
kompari ilin

Sekvas cl tio, ke la simpleco kunigas 
kun la malpeza konstrueco kaj fabrikado 
'per plej bonkvalitaj materialoj; en fti eslas, 
nenia difekto, nenia malfortika mekanismo, 
nenio, kiu povus difektigi afi malbonigi 
facile, tiom ke, dum kutima uzado, fti 
liveras grandajn servojn seninterrompajn 
kaj latindajn.

La klavaro Oliver estas lan modelo 
o Universa!», kaj liveras 84 literojn per du 
paperingaj moviloj. Car tiu klavaro estas 
modelo fteneralealprenita por la tip masino, 
ne estas necese diskuti pri fti.

La originaleco de tiu klavaro estas, ke 
fti posedas liberaj n stirsignojn kaj subsi- 
gnojn la plej uzatajn en la europaj ling
voj, kun kompreneble esperanto, kaj tio 
permesas skribi per tiu rimarkinda tipilo 
tiel bone france, kiel germane aii espe
rante.

Ni permesas al ni altiri la atenton de 
niaj legantoj al tiu entrepreno, kiu montras 
la interereson kiun gravaj (irmoj, kiel la 
Oliver Kompanio, komencas doni al nia 
afero. La belega katalogo de tiu firmo, kiel 
tiu de la (irmo fotografa (iaumont au de la 
.Stephens lnkoj, devus esti en la manoj de 
ciuj propagandistoj kaj konferencistoj kiel 
plej bona argumento por konvinki la 
skeptikulojn. Dankon ni suldas al tiuj (ir
moj por lu dhelpo, kiun ili alportas al nia 
propagando. Tipisto.

L A  V O I E  ( L a  Vojo).

Aux sombres profondeurs un astre se dt1- 
C’est le but oŭ Ton va bravement, [voile; 

KI soudain respondi!, tel un phare, l'<Moile, 
Notre guide en 1’obscur (irmamcnt,

Ah! nous ne craignons point les nocturnes 
I fantomos,

Ni Ies coups du destin, ni les rires des 
[hommes;

Notra chemin Balance a travers ('infuis. 
Superbe, delaire, defini.

II
Nous semons, nous semons sans que rien 

[ne nous tasse, 
Ne ri', vii n t que splendide avenir.

Mille grains envolis! 0 ’autres prenncnt 
[leur place, 

Nous semons et semons a Plaisir!
« Cessez »! dii Egoiste, et vaine moquerie 
< Noli, non, ne cessez pas »! dit le corni',

III

Si falaflon rugit aux longs jours salis ro
si la feuille, lirlas! tombe et perii, |sen, 

Nonsdisons : « Vente, merci! s Notre ame 
Ireposĉe

Aux zephirs se retrempe et sourit.
II ne mourra jamais, notre groupe lidele, 
(Jue n’intimide point le prejuge rebelle,
II s'avance stoftjue, inlassable, ('prouve,

Au but : a 1’Amour re trou ve!

Suivons notre chemin, remplissons sans 
Le devoir qui console et benit. [ faiblesse 

I.'humble goutte qui frappe, et toujours, et

Vient a bout de percer le granit.
L espoir, cet obstine, 1’aimable patience 
Sont nos signes vainqueurs, el leur douce 

[puissance
Pas a pas nous conduite apres un long 

flabeur.
Endli a la gloire, a l’honneur!

Traduit de ZAMENHOF par O. DtiPLANQUE.
Boulogne-sur-Mer, aoŭt 1006.

U  u n c u i  DB UA PStX

au hodeur Jamen/iof,

Criateur de I'Esperanto

Quand aux ddvastateurs la terre csi trop pelite 
Et quc plus d’un genie avec zile medite 
IVacclimalcr la guerre aux derniers elemente 
Qui ne soicnl pas souillds de nos explolts

[demcnls,
De fondre des hautcurs de la sainte lumige 
Comme lin Vautour de feu sur une armee en I lire 
Ou de terroriscr tout 1'abime marin, 
Ldviathan d’acier contre serpenl dairain:
Ali! quc ton oeuvre csi autre el quc la gloire

Bon docteur Zamenhof de modeste ligure! 
Vois, cette multiludc est ta fille, 6 savanl, 
Jeunes gens et vicillards iis soni Ious Ies enfalus ! 
Toi-memc leur as niis Ies parolas aux ldvrcs, 
Quc dis-je! plus eneorl prodigis!!* orfdvre! 
Ces mots suavemenl colore* d'iddal,
Tu les as ciselĉs dans un vierge Cristal!
La langue, obscur accord d’une race et des 

sitelos,
lon genie en uii jour Improvise el la rigle! 
Ce miei que 1’on recueillc aux lfcvrcs des aleuls, 
Ce ohcf-d’oeuvre des moris tu 1'as erte tout seniI 
Trfivc aux rivalites des langues cimcmics 
Que protage le fer el sa dure infamie!
Chaque langue esi 6ponse i  son libre toyer, 
I.it chacun de ses fils, a son chaui lamilier. 
Seni remouler en lui le soupir des ancfilrcs...

Mais en doublanl sa langue ii affranchit son itre, 
Pour la premiere fois ii csi homme lolii Court I 
Des sous miraculeux nous remplissent d’amour,

[immense,
L'avcnir, 1'avenir sur nos livrea commence! 
Plus de torrente de sang pour un moi incompris! 
line langue a parle qui n'a pas eu de cris!
Ne la profanons pas cette vierge sacrĉe.
Nos blasphimcs cncor ne Poni pas ddchirde 
Et le mensonge abject ne s’en est pas servi! 
Dans sa candidc fleur elle rayonne el vii! 
Des fianci, venus des horizons extrimes,

Auro I des n
Mais le temps implaeable aura beau la ternir, 
Jamais dans Ies bas-fonds du plus sombre avenir, 
Jamais son innocente et tendre melodie 
Ne pourra dĉlirer sous un ciel d'incendie 
El, milie A la have en des hourrasalgus.
Hailie!- le dernier rale impuissanl des vaineus!

Bon docteur Zamenhof, qulllc lon deuil sublime: 
Dans sa tombe sanglante un cspoir ta ranimc 
Ta Pologne d’hicr d'hier et de demajn — 
Et de sa main de morie avani saisi ta main, 
Elle t'a dit: «Annoncc aux peuples ma tendresse,
. Voili ce quc mon cccur en lambeaux leur

El tu 1'as bien tenu ce saint commandement.
La langue de la paix est dde S ses tourments! 
Oui, message d'espoir A nos meiancolies. 
Douce comme 1111 ruisseau ddtournd .d’Ilalic,

Qui va dire bonjour au rayon de soieil:

Qui porle tous Ies fils .des nations en elle! 
Gloire aux veilleurs de nuit qui Tont proplidlisd 
1,’universcl febo de. co vaste baiŝer!
D'anlres quc loi, dans l'anbe. avaient lendu 

1'orcilie,
i- la fui. vcillc:

Ta splendeur Ies adopte, iis triomphenl aussi 
...En allcndanl qu’un jour 1'Esperanto supreme 
Deployanl son appcl jusqu'aux etoiles miincs 
Par uu premier signal entre les cicux cl non; 
Inaugura la meme humanite partout!

Paul HYACINTHE LOVSON.

L'A RTICLE DU JOUR

(Jean Valjean ilalio Le Peuple Sui:

pli d'ideal. e gen6rosil6. Enten- 
•' e quc

votre rive est fou, chimdrique, pudri!, que 
perdez votre lcmps a le river. Puis, un bean 
jour, alors que vous ilos dveilld, bien dveiltd, 
I espri! lucide, le regard Clair cl nei, assistez fi 
la rdalisation complete, parfaite de votre rive. 
El ditcs-moî  essavez de me dire Ies impression

Cesi cxactemenl la eo que nous avons eprou- 
vd a,Genive. On nous avail dii que nous per- 
dions noire temps i  apprendre Esperanto par
ce que des prononciation  ̂ ndcessairement (?) 
ditfdrentes ne nous permettraient jamais de 
nous comprendre rccipi-oqucnient entre espe 
rantiste* de langues diffdrcnles. Nous espdrions. 
nous croyions e! nous affirmions le conlraire. 
Aujourd'hui nous savons que ce conlraire esi 
bien la vdi-ite.

II csi vrai que beaucoup avaient fail deja 
l'expdriencc mcrveilleuse de I'Esperanto paru 
au Congris de Boulogne, fan passd. En reve
nan! de lŭ-bas, iis nous avaient dii leur en 
chantemcnt; nous y avions eru. Croire csi 
beaucoup ddji, mais savoir est intiniment plus. 
Or, aujourd'hui, nous savons!

Et que savons-nous ? Nous savons que Ious 
Ies pretendus arguments avancds contre l’Es- 
peranto au nom de vague thforiet linguis- 
tiques viennent une fois de plus d’itre rdtutds 
brillamment par un /aii dont nous avons ete 
Idmoins. Nous etions i  Genive plus d'un mil- 
lior d'Esperantisles venus de presque tous les 
points du globe. Avani le congris nous ne nous 
cannaissions poinl. A Genive, nous nous som- 
mes vus, nous avons fait connaissance, nous 
avons eausd ensemble en Esperanto et nous 
nous sommcs compris. Lisez bien ces quatre 
mois: mus tiom minme» compris car je n eu di
rai point d'aulres sur le Congris lui-minie.

i de releverJ'essayerai sei 
fails deux pelils laus, m avara laisse, une impres
sion plus facile 4 coininunlquer parce que 
plus precise peut-itrc.

On sait quc le ('.onglis de Genive, procia 
mani la ncutralild absolue de 1'Esperanto, a- 
vait cxclu du programme de ses seances offi- 
ciellcs toute discussion oii toute proposition 
ayant trali aus domaines poliliquc, social 011 
religiema
, Celle exelusion ne concernait (pie Ies sdanccs 
officielle» pldniires. En dehors de cetles-ia, ii 

"  ayant precise-
5 gens 
ml bonuemcnt deopinion, de mime i 

mime profession. C
bStiment, parfois aus mentos heures, se rtu- 
niren! dans des saltos diffdrcnles, les educa- 
tcurs, Ies journalistes, los calholiques, Ies sa 
vanis, Ies socialiste*. Ies pharmaciens, les mi- 
litaircs, ote. Le meme jour avaient lieu Tas- 
semblde des pritres cl pastcurs cl la reunion des 
francs-mafons espdrantistes dans le local dos 
logos mafonniques gcnevoises.

Et quand ces rdunions particuliires elaion t 
termindcs et qu'on se rclrouvail de nouveau 
tous ensemble dans une sdance, dans une tite 
ou dans uno promenade, Ious fraternisaicnl cor- 
dialcmenl, oublianl pour quclques inslants ce 
qui n'a u ra ii pas manqucr de les diviser. A 
plus d’une reprise, jai remarqu6 des groupes 
joyeux formis do pritres, do. librcs-penscurs, 
de sooialistcs et d officiers. Tous ces gens can- 
saicnt gentiment entre cux comme s'ils s'd- 
laienl rappetds subilement qu'avanii d itro des

dtaient des liommcs. El je ine suis dii, en les 
voyant, que ces quclqucs journdes passoes en 
eommun, ii ne saurait manquer de rdsuller 
pour Ious une grande lecon de tolerance.

Certes. la tolerance fui de tout temps une

qu'e!le ne fui jamais aussi utile, aussi ^ces
saire qu'aujourd'hui oŭ tout csi remis en ques- 

' Ies iddes s'entrcchoqucnt avec
toujoi s plus I

A chaquc iinstanl dcux hommes dgalcment in- 
lclligents, dgalemenl bons, dgalemcnt sincircs. 
avoir sur le mime objcl des opinions diatnd- 
Iratcment opposdes.

Une teson de tolerance! Si lo congris de Ge
nive n’avait donnd quc cda aii monde entier, 
ii lui edi donnd beaucoup ddjS !
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cadree, mura de elfi t  uree.

, par peintures murales, belle» sur- 
' facos h disposition, 

sur les Tramways de Geneve, k 
1'intĜrieur des Bains de GenĜve. 

sous toutes ses formos en Suisse 
et & 1’Etranger.

Agenls dans toutes Ies villes

Gazetoj Esperantistaj

Oni povas aboni Ciujn gazetojn Esper 
elitistajn re tadministrado de « Esper
anto ». Aldoni po 0,10 por korespondaj 
elspezoj. Nenia garantio de regula apero.

Lingvo Internacia, duonmonata revuo por 
Esperanto, eliranta la l-an kaj la 15-an de riii 
monalo.

Jara abono : sen literatura aldono 5 frankoj, 
kiun sumon oni sendu laiieble per posta mandato. 
(Por papermonoj ni kalkulas : 5 frankoj =  ‘i 
rubloj - 4 germ. markoj =  4 ■silingoj =  I dolaro 
=  2,50 hoi. floreno =: -t skand. kronoj =: 5 aŭstro- 
hun|araj kronoj.) — Kun literatura aldono

Prozo do ('iu numero : 40 centimoj; numero de 
la Kongreso : 60 centimoj.

s f e *
arlikoloj eglas verkitaj de anoj de Handoj alu_. 
- lare 8 frankoj; kvaronjare, 2 fr. 25.

i-osier, Mis, rue de I’

Espero Katolika. 32-paga revuo monata tute 
en Kaperanto, malformala por eiuj. Rakontoj, 
arlikoloj pri nuntempaj aferoj, sakoj, k. c. Jare : 

fr. (en Franclando i  fr.) Presejo A. Barbo!, 
I'i. me Etidino Palin, Tours «France).

Espero Pacifista, monata organo de I’Intemacia

Internacia Revue
ioi- praktika medie'
iaj diversaj lingv . ■  S ® !.______
kuracistoj. Celas iie nur fa Esperantan, sed 
ankan la kuracistan utilon. Jara abono : 7 'fr. 
— "ranclando 6 frankoj) Paris, 33, rue I.acdpĉde.

Esperanta Ligilo, (-iumonata revuo, Th. Cart. 
('efredaktoro, 12, rue Souffle, Paris V. — 
Abonkesto : 3 fr. jare.

Jana Esperantisto, illustrata gazeto por junuloj, 
instruistoj Kaj Esperanto-lernantoj. Eliras monate. 
Literaturajoj, leatrajoj, karikaturoj Jara abono :
2 fr. 50. Presa KtperanUila Societo, SS, rne Lacd- 
pdde, Paris.

^Esperantiste, oficiala revuo de la Societo 
franca por la propagando de Esperanto, 24 pagoj 
(formalo 15 x 20» da loksio franco-Esperanta 
aii nur Esperanta, 8 pagoj kovrilaj (nomaroj de 
Esperantaj verkoj kaj de ciuj grupoj rte la S. t. 
p. E,), Internacia Korespondata Hareto nin 
senpage disponebla por la abonantoj -

La Belga Sonorilo, organo de la Helga Ligo
Esperantista. Eliras 12 fojojn jare. Redaktata 
e flandre kaj esperante. Jara abono :

Svisa Espero, oficiala organo de la Svisa Espe
rantista Societo (S E S.), Jara abono (kun membr
igo do la S. E.S) en Svislando 2 fr. en aliaj landoj 
2.50. Sin turni al S-ro D-ro Th. Renard, 6, Vibris - 
Collage, kaj por Franclando Arlod (Aini - IV-a

Germana Esperantisto, organo rte diversaj
germanaj grupoj esperantistaj. Eliras 12 fojojn 
jare Rcdaktala germane kaj esperante, lara 
abono 4 frankoj Administracio kuj Redakcio ■ 
Esperanto Verlag, Miller Se Bore), Berlin, S., 
05, Prinzenslrasse.

The Brlt Isti Esperant ist, oficiala monata organo 
de la Brita Esperantista Asocio; 12 pagoj da 
novajo; k. c. anglo-Esperante, kaj 8 pagoj da 
Aldono lule en Esperanto. Jare 4 fr. (sen Aldono, 
■2 fr.) - Oni abonas fe la Sekretario de la B. E. A. 
13 Arundel Street, Sland, London.

Rnslanda Esperantisto, ('iumonata organo de 
la Societo « Espero » en Esperanto kaj parte en 
rusa lingvo. I.a (telataj prospektoj eslas 
estas riceveblaj senpage. — Adreso : Ruslando, 
St.-Peterburgo, li. 1’odjac‘eskaja, 24, la Societo 
« Espcro 'i. — La jara abonpago (kune kun 
membrigo en la Societon) 3 rubloj (7 fr. 50).

Aliaj gazetoj ekzislas en lingvoj bohema, bulga
ra, hispana, hungara, sveda, kip. Informojn Iau 
pelo al a Esperanto •.

. L A  R E V U O  »

Tiu nova speciala Revuo, iute redaktata en 
Esperanto, eslas pure literatura; ĝi enhavas : 
novelojn, romanojn, poeziojn, komediojn, dra
mojn, seriozajn studojn pri historio, geografio, 
statistiko, popolmoroj, k.o., kronikon ire mallongan 
pri la ('-efaj mondaj okazintajoj, bibliografion.

Ĝio politika, religia, aii kio povas naski dis
putojn, estos malakceptata de la Redakcio.

D-ro L. L. Zamenhof sola povos verki artikolojn 
pri la lingvo.

La l-a numero aperos la l-an de septembro 
1006. okaze de la li-a Universala Kongreso de 
Esperanto, ciu numero O fr. 50 — jara abono 6 fr. 
en Franclando; 7 fr. on aliaj landoj. Ciu numero 
enhavas almenaŭ 48 pagojn. Librejo Hachette 
kaj k-o, 79, Boulevard Saint-Germain, Paris.
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LA pin DU C0N3RES

Une avalanche de reproches mĉritĉs 
nous est parvenue au sujet de l’inex- 
cusable omission «le notre compte rendu 
thdatral, qui ne cite meine pas le noni 
do M. Decrey, l’exquis inusicien et l'in- 
comparable accompagnateur cle nos soi
rees musicales, dont ii fut dailleurs l’u- 
nique organisateur, meme dans les moin- 
dres dĉtails. Le publie voudra bien nous 
pardonne!' que la reparadon soit si tar- 
tlive et ti’avoir tant atlendu pour nous 
faire 1’interprĉte de sa reconnaissance 
et de son admiration.

Nous avons laisse ies congressistes ii 
I’Hdtel des Trois-Couronncs ii Vevey, 
banquet prĉsidĉ par M. von der Aa, 
avec le Dr Zamenhof comme inajor de 
lable. A la maniĉre suisse.

En meme temps que le banquet de 
1’HoteI des Ti-ois-Coui-onnes avait licu 
celui de 1’Hotel d’Angleterre, oii se trou- 
vait un nombre encore plus granti de 
congressistes.

Ce dernier ĉtait prĉsidĉ par M. Lader- 
mann, membre de la municipalite de 
Vevey et M. Strohle, de Neucliatel. Des 
toasts y_,oi]Lt_ l̂  ̂Jttpnontŭs oar M  ri*' 
rrancfort. Nvlen, de Suĉdo. Bobin. Mile 
Zabulon d'Her.

Le toast de M. Ladermann a ĉtĉj tra- 
tluit en espĉranto par M. Ilodler.

Une visite de la ville a suivi.
M. le docteur Dor a eu l'amabilite de 

recevoir dans sa villa de Vevcy, tous 
les esperantistas lyonnais. qui ont et e 
ciichantes de eei aceueil cle notre dis
tingi^ compatriote.

La maison de M. le docteur Dor est 
une maison qu’a rendu cĉlĉbre le sĉjour 
([u’y fit Napoleon I” , accompagnĉ de 
ses marĉchaux lors de son passage en 
Italie par le Saint-Bernard.

La maison donne sur le lae et est voi
sine d’une autre maison celebre par Ies 
souvenirs qu’y a laissĉs Jean-Jacques 
Rousseau, souvenirs que rappelle une 
plaque commemorative.

Un incident touchant s'est proda i t au 
dĉpart de Vevey.

Deux jeunes filles aveugles, de vingi 
alis, Miles Gali et Vogt, appartenant A 
1'asilc de Recordon, ŭ Lausanne, sont 
venus prĉsenter leurs hommages de re- 
vonnaissancc au docteur Zamenhof. G ni
cki S 1’Esperanto, elles ont pu correspon- 
dre avec des aveugles cle tous les pays, 
et elles en gardent pour le crĉateur de 
I’Esperanto une reconnaissance bion fi
nale. Le docteur Zamenhof, touche jus- 
qu’aux larnies par cette demarchc inat- 
lendue, les a embrassees toutes deux.

Puis on se reembarque, et nul n'ou- 
bliera 1’impression charmantc ressentie 
aii retour de Vevey ŭ Geneve.

Tandis que de tous cotes conversent 
les congressistes, des chants esperan
tistas s'ĉlĉvent par instant d'un groupe 
de jeunes filles, un orchestre, l'Estu- 
diantina, ex6cute des airs nationale de 
differents pays.

... Puis voici que le soir tombe der- 
riĉre la terre helvĉtique, lo soleil vient 
de disparaitre dans une apotli6osc de 
rayons rutilants, ccpendanl qu’au ciel 
s’6claire le disque lunaire, et. qu'en face, 
sur la terre de France, au-delii de la bra
nle qui commence h monter des flots, 
le Mont-Blanc eleve encore sa croupe 
rose par dessus les monts bleus de la 
Savoie.

Acoompagne par les mouettes qui, de
puis Vevev, sui vent son sillage, lo Win-

kelried touche entili le pori tout ii!*} 
mine de Genĉve. Los mille feux des ri .\< 
se rĉnĉdhissent dans Tonde illus obsau ̂  
cie et transformĉe elomiton'... \

On dĉbarque. Sur le (juni, les 801) co* 
gressistes se. rangent en double li afo 
dans Usuelle, prĉcĉdĉ ol5- la banniĉje 
espĉrantiste. passe le docteur Zamdr 
hof, a (pii esi faite une entlioiisiajfc' 

f
e pl6nl

seanco de travail a cu lieu vi 
dredi matin & l'Aula de 1’Universitĉ. 
a discute une proposition de M. Ca 
de Bĉziers, tendant ii crĉcr dans chai 
•ille ofi se trouvent quelques espĉr 
.es un consulat espĉrantiste. Oni pi 
part ii la discussion MM. Bobin (Kra 
ce), Murillo Fustado, (Brĉsil), Moselle! 
(Angleterre), qui promise le moi' de coi 
seiller (Konsilanto) gu lieu de con-"1 
Christaller (Allemaĝne), Boirac (Fi 
cc), qui se prononce ĉnefgiquemcnt 
faveur du nvot consul (Konsulo); 
Deshavs (France), Dr Bein (Pologm 
Hanauer (Allemaĝne), et Dr Mybs (/ 
magnc), qui foni remartpter que p 
ĉtre les gouvernemenls ne permetti 
pas le mot (le (onsui; le capitaine 

•w, ..V-';.,,,! nagieienv;. ,.arient egu-- 
lement dans ce sciis.

'L’asscmblĉe dĉcide d’accepter en prin
cipe le mot Konsulo (consul) et Kon
sulejo (consulat). La fondation de ces 
entreprise» est laissĉe dans chaque ville
ii l'initiative privĉe des espĉrantistes.

M. C.havet donne quelques indications 
relatives au fonctionneinent du Centra 
officejo; M. I,, de Beaufront remercie 
le Centra Oficejo au noni des espĉran
tistes francais pour Ies services rendus 
ŭ la cause espĉrantiste. M. Schneeberger 
lit ensuite la bĉnĉdiction papale, dont 
nous avons donnĉ le texte. (Longues ac- 
clamations.)

M. Carlo Bourlet, quoique librc-pen- 
seur, declare ce fait tris important quant 
aux progrĉs de respĉrantisnie; ii espĉre 
qu’on agi ra de meme dans ies autres 
partis ou cultes afin de montrcr ii tous 
quc 1’Esperanto, etant une langue neu
tro, doit et peut servir ii tous les partis 
«t ii toutes Ies idees. (Applaudissenicnts.)

M. le oolonel Pollen (Angleterre), ac- 
cueilli par tle longs applaudissements, 
propose que le troisiĉme congrĉs se rĉu- 
nisse en Angleterre, ii Cambridge, pro- 
probablcment MM. Mudie, Lambert et 
Bourlet parlenl successiveinent en fa
veur de 1'Angleterre.

A 1'unanimite le congrĉs dĉcide de 
tenir le troisiĉme congrĉs en Angleter- 
rc; le choix de la ville sera laisse aux 
soins de la Societe anglaise. MM. Bour
let et Bein (Pologne) donnent quclques 
conseils pour le proehain congrĉs.

Sur riniliative simultanee de M. Carlo 
Bourlet, professeur au Conservatoire 
des Arts el m6liers de Paris, et de M. 
Harold Tarry, ancien eiĉve de 1’Ecole 
Polytechnique, president tle la Sociĉtĉ 
Flammarion d’Alger et meteorologisto 
distingile, ii a ĉtĉ decide de rĉscrver 
dans chaque congrĉs une salle x ou se 
rĉimiraient les savante, homines cle 
scicnees ou pei-sonnes sintĉrcssant aux 
scicnces prĉsentĉes aii Congrĉs, ainsi 
que de constituer une commi.s.on scien- 
tifique chargĉe d’ĉlaborcr les vocabu- 
laires spĉciaux aux sdjnccs, so..s le con
trole linguislique du Li. gva Komitato.

A cet effet, Ies membres du Congres 
cultivant Ies science» exacles se sont

des
Eli

ialles

Ihĉmaticpics, mĉcanicpie, 
et physique, M le Gĉnĉral Sĉbcrl. 
membre de l lnstitut de France; M. le 
Dr C. Bourlet, professeur au Conscrva- 
toirc de France; M. le Dr C. Bourlel, 
professeur au Conservatoire des arts cl 
mĉliers. ii Paris; M. Huntington, pro
fesseur ii 1’Uiiiversitĉ de Harward (U.
S. A.); M. le Dr Renĉ de Saussure, pri- 
vat-docent ii 1’Universitĉ de Genĉve; M. 
Tarry, astronome, ancien ĉlĉve de I F- 
cole polytechnique; lieutenanl - colonel 
Ayza (Espagne). En chimie: M. le Dr 
Hanauer, ingenicur-chimisle ( Fran-c 
fort); M. le Dr Edouard Malici, chi- 
miste (Lausanne); M. le Dr Tli Benard, 
chiniistc (Genĉve).

En psychologie: M. Th. Flournov, 
professeur ii rUniversito cle Genĉve, ete.

M. le gĉnĉral Sĉbcrt, qui a aceeptĉ 
provisoirenient la presidente de celte 
section, ainsi quc M. Bourlet, se sont 
charge^ de rechercher de nouveaux 
adhĉrents dans Ies diffĉrents pavs. Pour 
complĉtcr cette section, qui est appelĉe 
certainement, avant peu, ii prendre une 
grande importance, et qui, aii procliain 
congrĉs. pourra cire constituĉe d’une

i 'T1 ■ • vui ;jy"; s g [ | oi i >• comprendra plu-

poses des membres des diffĉrents pays. 
Los membres cle la section, qui soni en 
mĉme temps membres cle la deiĉgalion 
pour le choix d’une langue internatio
nale ( c r 6 e e  en 1900). ont d e c i d e  d’inler- 
venir pour que cette deiĉgation se decide 
le plus vite possible en faveur do l’es- 
pĉranto.

Les membres prĉsents oni signe une 
adresse qui se couvrira rapidement d’au- 
tres signaturcs, pour oblenir qu'on fasse 
usage, dans Ies congrĉs sgiontificpics in
ternationale, de la langue espĉranto, et 
quc les journaux de sciences ouvrent 
leurs colonnes aux articles rĉdigĉs dans 
cette langue.

Doutre part, les avocats espĉranlistes, 
rĉunis sous 1’initĴative de M. Michaux, 
avocat ii Boulogne-sur-Mer, ont fondĉ 
une Sociĉtĉ internationale!, ii laquclle ont 
dĉjil adhĉrĉ des personnes de divers 
pays, do France, (1'Angleterre, ti ‘Italie*. 
d'Espagne, ete., ete.

De leur cdtĉ, Ies mĉdecins el pharma- 
dens ont tenii une assemblee interna
tionale.

A cette reunion ont ĉtĉ prĉscnlĉs: un 
vocabulaire des termcs d’anatomie (en 
librairie), et dictionnaire de pharmacoln- 
gie (en preparation).

L'aprĉs-midi ont encore eu tieu les rĉu
nions spĉciales savantos:

A 1’Ecole de Commerce, ii 2 h. 30; le 
comitĉ linguislique. sous la prĉsidence 
de M. Em. Boirac.

A 4 h., les stenographcs (M. Brein). 
'A 5 li., Ies officiers esperantistes, (prĉ- 

sident, M. Bayol); les commer?ants, sur 
l’initiative de la Sociĉtĉ commerriale es
pĉrantiste, ■ Progreso, de Francfort; Ies 
amateurs de cpieslions scienlifiques (gĉ
nĉral Sĉbert); enfin. les pĉtlagogues fran
cais (Boirac),

A 5 h . 30, Ies espĉrantistes catholiques 
(abbe Peltier).

Parmi les sĉances spĉciales de mer
credi, mentiorinons encore celle de Ia 
Croix-Rouge, ofi, apres une cominunica- 
tion de M. le licutenant Bavol, de Paris, 
H a |ĉtĉ ĉmis les veeux suivants:

Pour fadliter les soins ii donner aux 
blessĉs de nations diff6rentes, ii est ŭ 
souhailer que l’espĉranto soit enseigne

e aii |>er-

Lcs espĉrantisles anglais soni diargĉs 
tle faire aupies dii eomilĉ d’organisalijn 
cle la prochaine conference internatio
nale cle la Croix-Rbuge ii Londres, les 
dĉmarches nĉcessaires i>our que cette 
proposition soil mise ii 1’ordre du jour 
de la conference.

A (i h. s. au Cercle niai\>nnique, rue 
Bovy-Lysberg, a eli lieu une rĉunion 
des francs-macons espĉrantisles suivie 
d'unc banquet el, ii 8 h. 30, (Tune rĉ- 
ception solennelle par les logos de Ge
nike. A eclle occasion, des discours ont 
ete Taits en francais el cii espĉranto, 
sur respĉrantisnie.

Le Grand Thĉfttre elani pris (far une 
lournĉe dramatiquc, c'est dans la salle 
des Amis de ('Instruction (pie diii avoir 
iicu la seconde reprĉsentation Ihĉatrale. 
Malheurĉusement, ccllc-ci iie pouvanl 
guĉre oontenir plus (fmi iiii I lici' de pcr- 
sonnes, la soirĉe a dii elre rĉservĉe aux 
sciiis congressistes munis de cartes ver-

Aussi bien fallait-il un publie pure- 
mcnl espĉrantiste iiour bieirgoŭter Ies 
Ies rinos sai Ilios el 1'espril si pjttores-

' ' "  jula (laus

l'autour: I.a Pi pani anto, Uc|h Lamenitaj: 
inulo, peti Is tableaux (Tuii rĉalisme re
ni a fipia bi e oii ili so montre incompara- 
blcment mime,

Accompagnĉ d’une magistrale facon 
par 1'iulassable Decrov. M. Hanauer, d e  
Frankfurt, nous chaino (Tune belle voix 
de basso les - Adiciu de \Votan doni 
les journaux de Genĉve ont dĉformĉ de 
toutes Ies maniĉres possibles la traduc
tion csperantino Adiaŭkanto de Vo
tan ».

Puis Mile Fai-ncs (Angleterre), Mile A. 
Sehafcr, dans la Malsana junulo (le jeu
ne homme malade), MM. Guivy cl Per
rin (France). (Iaus un duo de Mcndels- 
solin, Mile Schafer, cle nouveau, dans 
l’hymne espĉrantiste et un chan! suisse 
de Hŭber. Une comĉdie en un acte 
de Frerking, traduite par Zacherl et in- 
tulĉc «Agrcabla surprizo (Surprise 
agrĉable) a obtenu uu vif succĉs.

La donnĉe en esi simple: I)eux jeu- 
ncs filles, Anjo et Bcrnjo, oherchent Cii 
vain quelle surprise elles pourraient bien 
fairc|ii leur oncle pour sa feto, (pii lombo 
justement Ie lendemain. Arrivo leur Cou
sin Carlo (Zacherl). aiicpicl ellos so dĉ- 
cident de demander oonseil. Aprĉs plu
sieurs proposition saugrcuncs comme 
seul un ĉtudiant peut on inventer, ii 
leur annoncc qu'il a fail uno trouvaille 
gĉniale, une surprise originalo ol de bon 
goflt, qui fera un Plaisir sincĉre ŭ ron
de  et i  laquellc celui-ci no s’attond cer
tes pas. Pour eei» ii fani (pie ses cousincs 
lui rcmettent une certa i ne Somme el ne 
lui dcniandent aucune explication. Les 
innoccntes s'exĉcutent assez facilemenl; 
Karlo appelle la bonne, lui remet l'ar- 
genl avec iui papier et on altend avec 
anxiĉtĉ son retour. Bientot la « servis
tino i Riko revient avec le mĉme pa
pier. Vojla la surprise, ii laquelle le 
brave homme ne s’attendra pas: c’est 
une note du tailleur de Karlo que le 
fri [io n viend de faire actjuitter en son 
nom aveo l'argent de ses cousines. Tout 
Mer do son invention, ii s’ĉtonne fort 
qu'elles ne le louent pas tle son ingĉ- 
niosite, et s’en va, indigne de tani d'in- 
gratitudc.

Les rĜles des jeunes filles et de la 
servanto oni ĉtĉ tenus de facon cliar-
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I.» conference de M- Mie hu in

Pendan! ce leinps, a l’Aula de I’Uni
versita, M. Michaux, le triomphateur de 
l’an dernier, parlait a l ’Aula devant un 
publie tris nombreux et absolument cap
tive par rĉloquence entrainante de sa 
parole.

A l’aide de deux grands tableaux pr6- 
sentanl la syulliesc de toute la gram
maire espĉrantine, ii fai! admirer au 
publie la  geniale simplicus en mĉme 
temps que la perfection du mdcanisme 
de ^Esperanto, oŭ rien ne inanque de 
ce qu’il faut ii une langue complete et 
ofi regne la regularis la plus absolue,
l.es journaux locaux, rendant compte 
de la conference, ont fait (lire ii 1’orateur 
que la langue ne permettait pas les ca- 
lembours; c’est inexact. L'esperanto ne 
permet pas 1’ambiguitĉ involontaire, 
celle, par exemple, de phrases comme: 
j'aime mes enfants plus que ma femme 
(plus que je n’aime ma femme, ou plus 
<|ue ma femme ne les aime?); ou bien: 
je Pai vu tomber sans, dire un mot( quel 
esi celui qui n’a rien dii?). Mais la langue 
ne defend nullement cette innocente plai- 
santerie qu’on appelle le calembour, et 
les aniateurs de jeux de mots peuvent se 
rassurer. l i  y a meme dans le monde 
esperantiste de remarquables spedalis- 
tes en la mati (ire, et quoique on affecte 
d’ordinaire de tenii- ce genre d'esprit 
en pietre estime, bien peu de gens sau- 
raient arriver ii etro aussi ddsopilants 
que notre ami Kŭbnl, pour ne citer 
<pie celui-lA.

Comme de coutume, M. Michaux a 
termine sa conference en parlant espe
ranto avec Ies gens du fond de la salle, 
qui n’etaient pas des comperes, ce qui 
a fait dire ?l un journaliste, arrive sans 
doute comme de coutume en retard, que 
le publie avait ete coinpos6 d’avance.

Notre conferencicr a encore une fois 
remporte lii un vif succis, et nous osons 
esperer que nos amis de Genive Sail
lant en reuceillir les fruits.

I.» clnqul«meJoura«e {MmMll) 
Dernlĉre B̂aace plĉnlere

Samedi matin, dormire seance pio
niero des congressistes ii 1'Aula de l ’Uni- 
vcrsite. M. Cape (France), Bein (Polo
gne), Mudie (Angleterre), Christaller (Al- 
lemagne), prennent la parole sur diver
sos queslions administratives. M. 
Kŭhnl (Bohĉme) esi nomine par accla- 
mations secretaire adjoint du Congris. 
M. Ed. Boirac (France) rapporte sur l’ac- 
livite, du congres Iiuguistique, 61u pour 
un an au congres de Boulogne aux fins 
d”examiner les questions relatives ii la 
langue meme. sur la base des prindpes 
fixĉs pai- le Dr Zamenhof dans le « Fun
damento de Esperanto =■. Ce comite a 
rĉpondu ii lin grand nombre de deman
dos: son travail a commence par l’exa- 
men des traduclions douteuses de 1'« U- 
niversala Vortaro » (vocabulaire univer
se!), qui a ete confie h une commission 
composee des repr&entants des nation 
interessees. Quant aux vocabulaires 
techniques, ii esi preferable de les laisser 
A 1’initiative privee, sous reserve du ju- 
gement du comite linguistique. Le tra
vail du comite linguistique n’eŝt du reste 
definitif qu’apris l’approbation du Dr 
Zamenhof.

En terminan!, M. Boirac reinet les pou- 
voirs du comite provisoire entre les 
mains du Dr Zamenhof. Le D r Zamen
hof declare que, pour le bien de E s 
peranto, ii prie le comite linguistique 
de continuer ses travaux comme comite 
definitif. (Applaudissements.)

Le Dr Bein (Pologne) donne encore 
quelques renseignements sur les ripon- 
ses re?ues par le comite linguistique. M. 
Lemaire (Belgi(pie) remercie les 'gene- 
reux esperantistes (jui ont donne les 
fonds necessaires pour retablissenient 
de la « Centra Oficejo ». M. Th. Cart 
donne la conclusion d’un rapport sur
I esperanto che/, les aveugles. Me le lieu- 
tenant Bayol lit la resolution prise par 
les esperantistes s’interessant ĥ roeuvre 
de.la C.roix-Rouge, resolution dont nous 
avons donne un resume dans iui de nos 
dcrniers numeros. M. Bicknell (Italie) 
propose de remercie!- les journaux non 
esperantistes qui oni publie des articles 
en esperanto, teis (pida Daily Neus et 
la Revietc of Rennes, ete. (Applaudis-

On entend ensuite 1111 aveugle suisse 
(pii remercie le congres au nom des es- 
perantistcs aveugles. M. le ginĉral Se- 
bert communique qu'il a ete fonde une

I
societe de savants ju  personnes s’in- 
I6ressanl aux sciences, societe dont le 
secretaire Parisien est M. Carlo Bourlet.

La reunion s'cst terni inenii midi, apres 
differents renseignements du Secretaire, 
M. Privat, qui adresse les remerciements 
du congris ii la Tribuno et au Journal 
de Genive [ki u r leurs oomptes rendus 
tris complets et tros sympathiques.

M ance ofaclelle de culture

Nouvelle seance des congressistes sa
medi apres midi i i  1’Aula. Le comite 
d’organisation du prochain congres est 
compose de MM. SĈiuert, Michaux, Pol
ion, Mudie, Mybs, Hanauer, Sclmeĉbor- 
ger. On echange d’abord quelques re- 
marques sur la methode de travail ii 
suivre pour les prochains congris. M. 
Aymonier (France) demande qu'on pu
blie chaque annee un suppiemcnt de 
nouveaux mots esperanto approuvĉs pal
ie Ur Zamenhof. M. Zamenhof l-epond 
qu’il lie paraitra plus d'ouvrages = ap- 
prouves et qu’au reste ii n’a plus a 
approuvei- les mots depuis 1’apparition 
de I'» Universala Vortaro ; cettc ap- 
probation, desormais, cst du ressorl du 
comite linguistiipie: la qucstion lui est

Vient ensuite une proposition de M. 
Otto Simon (Autriche), tondan t i i  creer 
un jour de fote esperantiste animei. M. 
de Beaufront (France) pense que! le con
gris cst le mcillcur jour de fote du 
monde esperantiste. La qucslioii est reli
vojn i i  Fcxamen du prochain congris.

Sur une question de M. Courtet (Fran
ce). le Dr Zamenhof ripond qu’il a a e s 
tate chez tous Ies congressistes une pro
nonciation correcte et Claire do la lan
gue.

M. Moch (France) remercie les diverses 
organisation qui ont aide i i  la rĉussite 
du congris, notamment la presse locale 
cl etrangirc qui ont suivi Ies travaux 
du congres avec le plus grand interia 
M. Moscbeles (Angleterre) se rejouit de 
la prochaine visite des esperantistes en 
Angleterre.

M. L. de Beaufront raconte une visite 
qu’il a rcndue i i  M. Naville, qui lui a 
do nouveau exprime sa profonde sym- 
pathie pour rceuvre esperantiste. Au 
milieu des acclamations, M. L. de Beau
front embrasse le Dr Zamenhof, au nom 
de M. Ernest Naville.

Apris diverses conimunications, la ses
sion du congris est declare*1 close.

Apris la seanco de cloture officielle, 
M le Dr Zamenhof, M. le general Seberl, 
M. de Beaufront et un certain nombre 
de congressistes ont ete prendre le lhe 
chez M. Rene de Saussure, dans sa villa 
silice au boni du lae.''

Les pacifisles (M. Moch), ont eu leur 
reunion a 5 li., reunion simplement pre
p a ra to j des grandes assises pacifistes 
(pii vent se tenir & Milan i i  la fin de

Samedi apris midi ont encore cu lieu 
les reunions speciales suivantes:

Ecole de commerce, I h. 30, reunion 
des pretres et pasteurs de toutes les re
ligious.

4 li., reunions des socialiste* et liber
ta! ros. Preparation de la reunion de di
manche.

Aula, I h., muuiciens (M. Schaefer). —
4 li . pacifistes (Gaston Moch).

Samedi soir a eu lieu la ceremonio 
dcstinee i i  donner uu relief solennel ŭ 
la cloture du Congris. Le bul a ete at- 
tcint d'une faton grandiose, que nul de 
ceux qui assistaient i i  ce spectacle ne 
pourront oublier.

L ’assembiec ne comptait guiro plus 
d'iin milliers de personnes, beauooup 
d’csperantistes a.vant dii rentrer chez

Apris un morceau d'orgue de M. P. 
Schneeberger, discours de son frere, M. 
Schlumberger, president du Congris, qui 
rappdle la premiire reunion du Victo- 
rai et fait allusion au succis du Congris, 
a la joie eprouvĉe par Ies esperantistes 
d’avoir pu se rencontre!- et travaillgr en 
oomniun. Le Congris a prouve la pos
sibilite do parler une langue arti" 
delle. Les decisions prises sont se 
doute tris importantes; si, dans le fa 
gris de Boulogne, 011 a fixe 1'inlatigi- 
bilitĉ de 1’esperanto. dans le Congris de 
Genive oii a fixi sa neutralite. La langue 
esperantiste peut etro utilisme par tous 
dans tous les doniaines. Ce fait ne ri 
contrcra Mento! plus de. sceptiques. I.

'emercie Genive, les esperantis
tes, le comite (('organisation et cspire 
que beaucoup de congressistes iron! en 
Suisse. Maintenant coinmence un nou
veau travail de propagande.

Deux jeunes suissesses en costume na- 
tional remettenl uii boiupiet au Dr Za
menhof, auquel ii est fait une ovation.

M. Paul Loyson lit un poeme francais 
en rhonneur de M. Zamenhof, tris ap- 
plaudi. M. Schnccberger remercie en es
peranto el donne lecture des decisions 
(lu 'Congris: creation de « consuls >• es
perantiste et (l'un secretariat perma- 
nent du Congris; dont le siige sera pro- 
visoirement Paris; remerciements au Co
mite linguistique et ii l’office central de 
Paris; desir qu'ii la suito du papo tou
ta; Ies religious accordent leur appui ii

Puis M. le colonel Polion (Angleterre) 
parle au nom des etrangers.

M. le docteur Zamenhof remercie pour 
tous Ies temoignagcs de sympathie qu’il 
a refus et qui s’adressent pintoi ii Videe 
esperantiste. II esi convaincu de retrou- 
ver en Angleterre Ies esperantistes plus 
nombrota encore 1’annec prochaine et 
declare clos lo deuxiime Congris.

L’assembl6c debout fait une ovation 
enthousiaste ii I'orateur. L'orguc se fait 
entendre cl les congressistes chautent 
rhymne esperantiste * La Espero

A dix heures moins le quart, M. le com- 
mandant Lemaire (Belgique) commence 
sa conference avec projection lumineu- 
ses sur le Congo belge.

Malgre sa grande longueur, cettc tris 
intercssante exposition est ecoutie jus- 
qu’au bout avec la plus grande attention, 
car le commandant Lemaire nous dit 
des choses que Pon n’a pas 1’babilude de 
voir dans les journaux. II fietrit inergi- 
quement les agissements des «oolonisa- 
teurs » qu’il a vus ii roeuvre et predante 
1'inutilite absolue de toute mesure de 
violence avec des populations si douces 
et si paisibles que [KMidant les nom- 
breuses annees qu’il a du passer au 
cceur de ces pays, traversas l’Afri- 
que d'un ocean ii 1'autre, ii n’a pas eu 
une seule fois 1’occasion de brŭlcr une 
cartouchc de guerre. Longuement ap- 
plaudi le grand propagateur de l’Espe- 
l-anto en Belgique finit son utile et inte
rcssante conference en faisant remar- 
qucr aux auditeurs francais qu’il a pu 
exposer avec le vocabulaire ordinaire 
connu de tout esperantiste, des questions 
scientifiques et tcchniques assez ardues 
et que son publie l’a parfaitement suivi.

L ES REUNIONS DU DIMANCHE

Comme ii avait ete annonce, les Boli
gos > esperantistas ont cu une reunion 
au Corde Cooperatif (Communiste de Ge
nive, decorĉ iiour la circonstance de 
drapeaux rouges et voris. La reunion, 
purement privee (ii fallai! pour ĉtre ad
iris soit une carte de svndical, soit une 
carte du Parli), a eu licu de 9 li. i i  midi 
et de 3 li', i i  6 h. De nombreuses ques- 
tious de tacli(pie ont ete discutecs, ainsi 
que la creation d’unc « Internacia So
cia Revuo » et les movon de poser la 
question de 1’Espcranlo au prochain 
Congris Internationa! Socialiste ili SUitt- 
gard.

La discussion, ii laquelle prirent pari 
des camarades de plusieurs nationalites 
differentes mil en evidence d’une fapon 
inattendue combien, malgre le lion de 
1’Internationale Ouvriire, les diversos 
fraction du Parti sont profondement 
divisees par la langue, et qucls pour- 
raient etro les services que 1’adaption 
d’un organe neutre comniun rendraient
i i  la cause du travail.

On trouvera i i  la partie Esperanto le 
compte rendu detailte de cette reunion.

En mĉme temps avaient lieu diversos 
riunions rcligieuses, auxquelles, en-sus 
des fidiles, uii grand nombre de curieux 
s'etaient rendus.

A 8 h. 45, les esperantista catholi- 
ques se sont i-eunis ii  1’eglise de Saint- 
Francois (Plainpalais), oŭ la messe de
vait ĉtre celebre pour eux. Le R. P. 
Guinard (vice pi-, du comite espagnol 
pour Ia propagation de 1’esperanto) etait
i i  laule! L’orgue accompagne Mme Gui- 
vy, qui chante avec une perfection de 
style et de dalion rare un Patel' Hos
ta-. Mile Perrin se fait entendre dans 
un hymne da au talenl de M. Guivy. Puis 
on ji entendu .e bean c<eur finaj d Es
tii r, traduction de M. Noel.

Avant le Credo, pour la premiero fois, 
avec la permission officielle de 1’auto- 
rite religieuse locale et la haute appro-

bation du pape, l’Evangile devait ĉtre an
nonce en esperanto. M. 1’abbĉ Peltier, 
dirccteur de la revue * Espcro Katoli
ka *, monta en cllair. Sa parolo daire, 
son geste persuasif, le firent eoouler avec 
une attention et un interi! bion mani-, 
festĉs.

Eli viron deux ceni d iluan te  person - 
nes isle son! rendues a rAudiloirc. M. 
Scln.ecberger, pasleur allemand ii I .au- 
fon (Berne), pasiitan  du e»ngris, a ou
vert le service en Usani Ies liturgies ge- 
nevoises, traduites en esperanto par le 
professeur Noel, de Nancy, el, dans I’Ail
een Testamenl, le l-ecit de la confusion 
des langues ii Babel. Le rdvercnd J.-C. 
Rust, pasleur ii Scliam, pris Cambridge 
(Angleterre), a prononce sur Esaie XI. 9 
uii Seimon d une Iris belle lenue. II a 
Taii voir quc la nouvelle langue iuter- 
nalionale pourra aider ii 1’etablissenienl 
du regne de Dieu sur la terre; mais pelli
ccia elle doi! rester sur lo lerrain pratiki ' 
sans se perdre dans le reve. Le chan!, 
pai' 1’assembiee, de trois cantiques en es
peranto a aclieve de donner a ce culte 
uii caractire fort intiressant.

Vespra du GIE'BITaS de Patis

Encombrants el laids, Ies esperantistes aiuion- 
cent (iu iis vont tenir a Genive leur deaxiĉm<- 
Congres. I outes les nations v seront reprĉsent6es 
pai- plus de deux mille dĉlĉguĉs, parmi losa uei s 
llgurent des savants illustres. II parait que l’es- 
peranlo a c9nquis de nombreux adeples. et Von 
compte aujourd’liui plus de cent mille person 
nes, de toute nationale, qui le parlent et 1’ĉcri- 
vent oouramment. Lo premier Congres fut tenu 
par Ies esperantistes rannĉe derniĜre, A Boulo
gne-sur-Mer, et fut a ce point de vue, particulie- 
rement concluant. Au Grand-Th&itre, oŭ iis te
lveni leure seances, iis prononcerent des dis
cours, rĉcitŭrent des monologues, chanterent des 
morceaux et jouĉrent des piĉces do comĉdie en 
langue esperantiste. On joua mĉme devant eux 
le Mar,a,je font, de Molige, en esperanto.

On se demandera simplement pourquoi ces 
messicurs inventent un charabia nouveau, ab
surde et sans charme, au lieu de dĉcreter langue 
universelle un dialecte indiscute qui aii sa littlra-
------, sc,,  ̂ ga beau[(-, _  ,e |atjn( pa(, 0xeni

h— est moins difficile et peut, en outre, se 
.^.amer de quelquesespritsplus noblesque M. 
Zamenhof, pnnee de ces marcliands de nougat

M o ts  d e  la  lin
Entre esperantistê  s’exprimant dans leur 

langue:
— Prĉtez-moi done deux le

Sii'

ait-il 'I
is, je vous

— Je vous demandu de me preter deux louis . 
Et I autre, paraissant renecbir :
— C’est drŭle: ii reste encore quelques mote 

que je iie comprends pas...

Le Masouk de Fek

Pour apprendre  1’E speran to

L’011 emploiera 1’une des methodos ci-dessous 
qui, tres diverses, s'adaptent parfaitement au* 
differents ii egre de culture des etudiants.
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